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Schenken aan ProstaatKankerStichting.nl

Mede door de vergrijzing en betere onderzoekmethoden zal het aantal prostaat- 
kankerpatiënten in voor ons liggende jaren nog verder toenemen. Om ook in de  
toekomst het nuttige werk van ProstaatKankerStichting.nl voort te zetten is geld  
nodig. Door de nieuwe zware bezuinigingen zullen de subsidies waarvan  
ProstaatKankerStichting.nl afhankelijk is sterk afnemen en is er grote onzekerheid over de toekomst van 
onze financiële middelen. Omdat ProstaatKankerStichting.nl louter met vrijwilligers werkt komt elke cent 
rechtstreeks bij de prostaatkankerpatiënt terecht. 

Wellicht kunt u er bij het opmaken van uw testament bij stil staan een legaat aan onze Stichting te schenken. 
U kunt ook samen met uw naasten overwegen om t.z.t. op de rouwkaart te vermelden dat u de voorkeur 
geeft aan een gift voor ProstaatKankerStichting.nl in plaats van bloemen. 

Schenkingen van organisaties zijn ook van harte welkom, ING reknr. 62 06 109 t.n.v. 
ProstaatKankerStichting.nl. Utrecht. Hartelijk dank namens de vele prostaatkankerpatiënten.

Iets te schenken? Direct of via testament? Vergeet de ProstaatKankerStichting 
niet!
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Van de voorzitter
Patiëntenwijzer
Zoals u mogelijk al hebt gezien staat de 
“patiëntenwijzer prostaatkanker” die wij 
samen met NFK in 2012 gemaakt hebben 
sinds eind 2012 op onze website. Op basis 
van de postcode stelt deze patiëntenwijzer 
lotgenoten in staat om te zien welke 
ziekenhuizen in de omgeving voldoen 
aan minimale eisen voor de behandeling 
van prostaatkanker. Het is ook mogelijk 
om meerdere ziekenhuizen met elkaar te 
vergelijken.
Hiermee is het een belangrijk instrument 
om de patiënt meer grip te geven op de 
keuze van de instelling waartoe hij zich wil 
wenden als hij met prostaatkanker wordt 
geconfronteerd.
Aan de opstelling van de patiëntenwijzer 
hebben de ziekenhuizen meegewerkt 
door het aanleveren van hun gegevens 
en zij zullen zich dus ook conformeren 
aan de resultaten. De eerlijkheid gebiedt 
wel om te zeggen dat aan het verkrijgen 
van de noodzakelijke medewerking 
van ziekenhuizen wel de voorwaarde 
verbonden was dat de minimale eisen 
in gezamenlijkheid met de ziekenhuizen 
vastgesteld moesten worden. 
Met als gevolg dat deze set van criteria 
nog niet in alle opzichten beantwoordt aan 
alle eisen die ProstaatKankerStichting.nl 
zou willen stellen.

Deze versie van de wijzer is dan ook 
een eerste opzet. We zijn alweer bezig 
om de gegevens verder te actualiseren, 
met name aan de hand van aanvullende 
gegevens van ziekenhuizen die nu hun 
procedures hebben aangepast om beter 
uit de vergelijkingen te komen. Daarnaast 
is het onze uitdrukkelijke wens om criteria 
die te maken hebben met de feitelijk 
door de ziekenhuizen geleverde kwaliteit 
van de behandeling in beeld te brengen 
en te publiceren. Dit zal op korte termijn 
echter nog moeilijk te realiseren zijn omdat 
de criteria en vooral de meetmethoden 
en de controles moeilijk eenduidig en 
gezamenlijk met de ziekenhuizen vast  
te stellen zijn. 
Niettemin is met de huidige patiënten-
wijzer al een belangrijke stap gezet in 

de ontwikkeling van de invloed van 
lotgenoten op hun prostaatkankerzorg. 

Lopende activiteiten
Op dit moment zijn we als 
ProstaatKankerStichting.nl vooral bezig 
de lopende activiteiten met aandacht en 
betrokkenheid voort te zetten. Daarbij 
zijn nog geen bijzondere eindresultaten 
direct in zicht, dus ditmaal slechts een 
kort bericht van mij.
De resultaten van de enquête over 
de waardering en het gebruik van ons 
prostaatkanker logboek kan ik al wel 
aankondigen. In dit magazine zal daar 
apart aandacht aan worden besteed. Deze 
enquête heeft aangetoond dat dit boek 
zowel hoog gewaardeerd wordt als nuttig 
wordt geacht als informatiemateriaal voor 
lotgenoten. Daar zijn wij natuurlijk trots op. 
En nu wij bevestigd hebben gekregen dat 
het logboek gewaardeerd wordt, bereiden 
wij een derde druk voor. In die herziene 
druk zal rekening worden gehouden met 
de opmerkingen die de enquête heeft 
opgeleverd. De deelname aan de enquête 
onder onze donateurs was groot en bij 
deze dan ook onze grote dank aan allen 
die meegewerkt hebben.

Van de lopende activiteiten kan ik 
voorts melden dat wij samen met NFK 
een groot project zijn gestart om de 
kankerzorg transparant te krijgen. 
De resultaten van deze studie kunnen 
bijdragen aan de verdere ontwikkeling 
van de patiëntenwijzer op de wijze die 
ik hierboven aangaf.
ProstaatKankerStichting.nl heeft ook 
een goede bijdrage geleverd aan de 
momenteel in bewerking zijnde herziening 
van de “richtlijn prostaatkankercarcinoom” 
die door de Nederlandse vereniging van 
Urologen is opgesteld.
Volgende keer meer over onze eigen 
kwaliteitseisen voor de behandeling 
van prostaatkanker die binnenkort door 
het bestuur opnieuw zullen worden 
vastgesteld.

Ik wens u allen een fijne en gezonde  
zomer toe.

Hans Randsdorp, voorzitter

Hans Randsdorp
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Hoe ga je verder na de diagnose?
Nieuwe Centra voor Leven met Kanker

Iemand die kanker heeft of heeft gehad, staat vaak totaal 
anders in het leven. Hoe ga je verder? Twee Centra voor Leven 
met Kanker in Assen en Utrecht bieden begeleiding, bij onder 
andere werk.

Er is veel behoefte aan hulp bij de vervolgfase, blijkt bijvoorbeeld uit 
verhalen van Alpe d’HuZes-deelnemers. In het nieuwe Centrum voor 
Leven met Kanker in Assen kunnen kankerpatiënten en hun naasten 
terecht voor hulp bij onder andere: 
• omgaan met onzekere toekomst
• weer oppakken sport en beweging 
• weer aan het werk gaan/blijven werken
• gezonder eten
• omgaan met vermoeidheid of lichamelijke veranderingen 
De hulp wordt zoveel mogelijk vergoed. 

Centrum voor Leven met Kanker Utrecht 
In Utrecht is eerder dit jaar een Centrum voor Leven met Kanker opgericht. Hiervoor kunnen mensen 
die zijn geconfronteerd met kanker ook terecht voor ontmoeting en ontspannende activiteiten. 

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Sinds dit jaar moeten de huisarts en de apo-
theek toestemming krijgen van de patiënt om 
medische gegevens te kunnen delen. 
Via www.ikgeeftoestemming.nl kun je hen deze 
geven. Door akkoord te gaan, kun je makkelij-
ker je geneesmiddelen in een andere apotheek 
ophalen of kan een andere arts je dossier snel-
ler raadplegen in noodsituaties.
Huisartsen, waarnemend huisartsen, apothekers, 
ziekenhuisapotheken en medisch specialisten 
die zijn aangesloten op de zogenaamde zorg-
infrastructuur kunnen medische gegevens van 
patiënten onderling digitaal uitwisselen. Dit is 
handig als bijvoorbeeld een patiënt door een 
ongeval op de eerste hulp belandt en behandeld 
wordt door een voor hem onbekende arts.

Voor behandeling inzage in dossier 
noodzakelijk
De betreffende arts moet voor de behande-
ling weten welke geneesmiddelen de patiënt 
gebruikt. Dit om bijvoorbeeld te voorkomen 
dat hij de verkeerde medicijnen voorschrijft. 

Een patiënt kan geneesmiddelen innemen die 
in combinatie met andere medicijnen com-
plicaties kunnen veroorzaken. In het verleden 
moest de arts daarom voor inzage eerst het 
medisch dossier opvragen bij de huisarts of 
behandelend arts. Met de zorginfrastructuur is 
deze stap overbodig en kan hij, met toestem-
ming van de patiënt, direct bij de medische 
gegevens. Dit voorkomt onnodig tijdverlies. 

Geef toestemming
Ga naar www.ikgeeftoestemming.nl en geef 
je huisarts en apotheek toestemming om jouw 
medisch gegevens digitaal te kunnen delen. 
Op deze website kun je ook meer informatie 
vinden over het uitwisselen van gegevens 
via de zorginfrastructuur. Staat je huisarts of 
apotheek niet geregistreerd en kun je je niet 
aanmelden? Neem dan contact met hen op.

Nederlandse Federatie van 
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Geef toestemming voor het uitwisselen 
van je medische gegevens
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Om te proberen er een antwoord op te 
vinden ging de redactie in gesprek met 
Dr. Rolinka Otto. Zij heeft in Hilversum 
een praktijk voor orthomoleculaire 
geneeskunde volgens kPNI (klinisch 
Psychologische Neuro Immunologie),  
is oorspronkelijk medisch bioloog en  
zeer actief betrokken bij de antwoorden  
op onze openingsvragen.

Elke patiënt wordt als uniek beschouwd. 
De patiënt wordt vanuit diens zeer 
persoonlijke situatie begeleid naar 
een beter leven. Al zijn de klachten 
hetzelfde, de uiteindelijke oorzaken 
kunnen per persoon verschillend zijn. 
Natuurlijk zijn er algemene regels over 
gezonde en ziekmakende voeding 
en lifestyle. Zo kunnen tekorten aan 
bepaalde voedingsstoffen, waaronder 
vitamines en mineralen behoorlijk 
bijdragen aan het ontstaan van (prostaat)
kanker. Supplementen, en een beter 

voedingspatroon, kunnen tekorten 
herstellen en zo positief bijdragen aan 
herstel of preventie. Orthomoleculaire 
supplementen kunnen ook ingezet worden 
om bijv. het plassen te vergemakkelijken, 
gezondheid prostaat te bevorderen, 
niet toxisch testosteron te verlagen en 
blaasontstekingen te genezen/voorkomen. 
Deze supplementen worden lang niet altijd 
vergoed door de zorgverzekeraar, maar de 
consulten van aangesloten therapeuten 
worden doorgaans wel vergoed via de 
aanvullende verzekeringen. 

kPNI benadering
Rolinka is MSc (master of science) binnen 
de kPNI. De kPNI gaat bij een ziekte of 
symptoom (ergens in het lichaam, waarbij 
lichaam en geest worden gezien als een 
geheel) op zoek naar de echte oorzaak 
van deze verstoring. Vaak ligt de oorzaak 
niet in het orgaan waar de klacht of het 
symptoom ontstaat, soms is dat snel 

Voeding en prostaatkanker
Dr. Rolinka Otto

Kun je door betere voeding prostaatkanker voorkomen, of het ontstaan ervan 

uitstellen? En wanneer je al prostaatkanker hebt, kun je dan via je voeding de 

kwaliteit van leven verbeteren? Dit zijn interessante vragen voor onze lezers. 
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duidelijk en soms moet je dieper graven om te analyseren waar de echte 
oorzaak zit. Het uitvragen van de darm functie (vertering, ontlasting e.d.) 
geeft bijvoorbeeld goede informatie over mogelijke verstoringen in het 
immuunsysteem want een groot deel van ons immuunsysteem bevindt 
zich in de darm. Ons lichaam heeft een zeer groot herstellend vermogen 
en doet er alles aan om erger te voorkomen. De kPNI probeert zo goed 
mogelijk in kaart te brengen via welke wegen (voeding, supplementen, 
lifestyle, bewegingstherapieën) herstel kan worden bereikt en welke 
(vermijdbare) factoren het herstelproces in de weg staan. Essentieel 
onderdeel van het advies is een goede uitleg van dit alles aan de patiënt 
en eventueel de partner.

Dit vraagt veel tijd, veel meer dan bij gebruikelijker behandelingen.  
De patiënt ervaart al die aandacht als een warm bad, reeds bij het eerste 
intake gesprek. Dan wordt er anderhalf uur gevraagd wat er aan de hand 
is, en samen gezocht hoe dat gekomen kan zijn en wordt er bekeken wat 
hij er (op haar advies) zelf mee zou kunnen doen. Daarna nog minstens 
één vervolggesprek waarbij uitleg en therapie meer centraal staan zodat 
het de patiënt duidelijk wordt wat hij zelf kan doen om herstel in te 
zetten, al dan niet naast reguliere behandeling. De patiënt is dan een 
heel eind op weg om te weten wat voeding, lifestyle en suppletie kunnen 
doen. Eventuele vervolgconsulten ter afronding of aanpassing  
van therapie kunnen vaak korter zijn.

De (kanker) patiënt leert het effect van (goede en slechte) voeding, 
beweging, stress en andere leefregels. Vaak worden supplementen 
voorgeschreven, deels om tekorten in de voeding aan te vullen en te 
compenseren en deels als therapie om klachten/symptomen sneller te 
laten herstellen. Bij prostaatkanker speelt menigmaal een tekort aan  
bijv. Zink, Selenium en Vitamine D. Ook daarover valt echter geen 
algemeen bruikbaar advies te geven, want het overbodig slikken ervan 
(heeft geen effect zegt men dan) kan bij overmatig gebruik soms zelfs  
tot nadelige gevolgen leiden. 

Gezonde voeding?
De opvattingen van Dr. Rolinka Otto over gezonde voeding wijken nogal 
af van wat de meesten van ons gewend zijn. Enkele voorbeelden.
Brood is schadelijk! De vezels in het brood verstoren onze darmflora 
en daarmee de immuun functie, onze weerstand. De zogenaamde 
gluten in het brood zetten de darm open, waardoor daar bacteriën en 
onverteerde voedselcomponenten het lichaam kunnen binnendringen. 
Dit kan resulteren in een chronische laaggradige activatie van ons 
immuunsysteem, waarvan het steeds duidelijker dat dat een grote rol 
speelt bij overgewicht en velerlei ziektes waaronder ook kanker.  
Het eten van de juiste vezels (en weglaten van de verkeerde vezels), 
een goede vertering en eventueel inname van probiotica kan enorm  
veel doen voor onze gezondheid. 

Zuivel is ook geen goede voeding voor ons volwassen mensen, vooral 
kaas niet. Dit onder meer omdat koeienmelk Insulin-like growth factor 
-1 (IGF1) bevat, een groeifactor die in kaas juist hoog geconcentreerd 
aanwezig is, die erg lijkt op die van de mens. Deze IGF factor verstoort 
onze insulinegevoeligheid, draagt bij aan overgewicht, hormonale 
verstoringen en ontstaan en groei van kanker. Een kankercel is dus blij 
met kaas, “kan ie sneller groeien” ! 
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Waarom is stress slecht? 
Stress vraagt energie, de lever maakt die 
dan ook aan in de vorm van suiker, vaak 
vanuit eiwitten en dat heeft spierafbraak 
en verminderd herstellend/groei vermogen 
van ons lichaam tot gevolg. En terwijl de 
lever dat doet ligt een andere functie van 
de lever, het ontgiften, stil. Als we deze 
suiker niet verbruiken (niet bewegen, 
geen sterke immuunreactie hebben) dan 
wordt het opgeslagen als vet. Vaak op 
de dag kleine beetjes eten is helemaal 

niet verstandig, dan komt de darm 
nooit tot rust en verminderen wij het 
herstelvermogen van ons lichaam.

Allemaal heel interessant, maar wat moet 
een patiënt die zich niet in de praktijk van 
Rolinka Otto, of in die van een van haar 
collega’s, meldt nu met deze adviezen? 
Als ik haar alleen al vraag “Oké, als brood 
zo slecht is, wat moeten we dan eten in 
plaats van een broodje kaas?” dan krijg ik 
het volgende antwoord:

Wat doe je als patiënt hiermee?
Wat je daar als individuele kankerpatiënt 
nu mee moet of kunt zonder verdere 
begeleiding, dat is nog steeds zeer de 
vraag. Er is nog een lange weg te gaan om 
tot een breed bruikbare aanpak te komen. 

Hoe kun je als patiënt nu gericht gaan 
zoeken? Op de website van de mbog 
(maatschappij ter bevordering van 
orthomoleculaire geneeskunde) zijn de 
adressen van orthomoleculair therapeuten 
te vinden, waarvan een aantal volgens de 
kPNI principes werken, alsmede info over 
vergoedingen. 
Op de website oergondischgenieten.nl 
kan je ook therapeuten, info, recepten en 
links vinden. Info en recepten ook in het 
gelijknamige boek. 

Via kPNI.nl zijn helaas nog heel 
weinig therapeuten te vinden. Andere 
mogelijkheid is via para-medisch.nl, die 
hebben wel een categorie orthomoleculair 
maar niet specifiek (k)PNI en niet alle 
therapeuten zetten het er zelf bij. 
Zorgzoeken.nl bevat ook maar een zeer 
beperkt aantal therapeuten. Of gewoon via 
google zoeken naar specifiek een (k)PNI-
therapeut in een bepaalde omgeving. 

Voor wie behoefte heeft aan een direct 
advies van Rolinka Otto, haar praktijk 
Selexion Health is te bereiken via 
e-mail rolinka@selexion.nl. 
of telefoon 
06-51398568

“... Het is heel moeilijk om mensen van het idee af te brengen dat er een broodvervanger 
moet komen. Je kan iets doen met boekweitmeel, amandelmeel en kastanje meel, maar 
dat is echt niet bedoeld om brood te vervangen. In plaats van brood met kaas (of zo) 
moeten we wat creatiever zijn en keuzes maken uit wat groente, fruit, noten (niet teveel), 
vis, ei en vlees (met name gevogelte) en meer kruiden. Avocado bijvoorbeeld bevat veel 
goede vetten en is voedzaam. Als er minder (snelle) koolhydraten uit brood, pasta, rijst 
en aardappel worden gegeten kunnen we veel beter met vetten omgaan en vormen 
die in principe een uitstekende voedingsbron. In principe omdat veel van de vetrijke 
voedingsmiddelen niet meer natuurlijk van samenstelling zijn, bijvoorbeeld omdat de 
beesten verkeerde voeding krijgen of omdat ze uit zaden en pitten worden geperst.

Kortom: je kan niet zo snel roepen dat iets gezond of ongezond is, want bijvoorbeeld vlees 
van een kip uit de bio-industrie is heel anders van samenstelling dan van een kip die zelf 
voedsel zoekt in de natuur. En ook een gezond product als noten kan ongezond zijn als je 
er teveel van eet of als ze toxinen gaan bevatten door bewaring. 

Het gaat om het totale plaatje. We hoeven echt niet alles goed te doen met voedsel, 
maar de mens in onze westerse wereld doet nu wel heel veel verkeerd met voedsel, zeker 
in combinatie met zijn bewegingspatroon en leefomstandigheden. We eten ook heel 
eenzijdig al denken we van niet.”

Iets te schenken? 

Direct of via testament? 

Vergeet de 

ProstaatKankerStichting 

niet!
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TOCH DE 
VERKEERDE 
KEUZE
Ik zou willen dat ik u altijd een eenduidig advies zou 
kunnen geven. Maar ik heb diverse mogelijkheden 
om u in te delen wanneer ik onze indicatie/diagnose-
codelijst Bekkenfysiotherapie bekijk.

Even een kort lijstje om u een indruk te geven:
•  Combi urge-urine incontinentie en stress-urine 

incontinentie 6486/lijst 10
•  Frequency 6488 (vaak moeten plassen)
•  Oncologie met bekkenbodem dysfunctie 6469/ lijst 8
•  Onder- of overactieve bekkenbodem 6426
• Pijn bekkenbodem 6426
• Post operatief mannen 6468 lijst 8
• Pre operatie 6480
• Prostaatcarcinoom 6469 lijst 8

Iemands diagnose vóór een prostaatoperatie of na een operatie kan met één, maar vaak ook met 
meerdere van bovenstaande items worden aangegeven. Of u het dan wel of niet vergoed krijgt, dat 
hangt af van de manier waarop uw arts uw klacht/diagnose op uw verwijzing heeft beschreven. 
Urine verlies wordt in het algemeen vergoed vanuit uw basisverzekering, negen behandelingen. 
Maar wanneer u nog eigen risico heeft staan, dan moet u dit eerst opmaken. U betaalt het dan dus 
gewoon zelf. Wanneer het echter wordt omschreven als plasklachten, dan bent u op uw aanvullende 
verzekering aangewezen. En ook een behandeling vóór uw operatie komt weer uit een ander potje 
dan de behandeling erna. Volgt u het nog…… ?

Nu dacht ik, kom ….. laat ik meedenken en mensen de mogelijkheid bieden om telefonisch het een 
en ander te bespreken. Gratis, zodat de kosten binnen de perken blijven. Met één bepaalde meneer 
was ik hier vijf keer een half uur over in gesprek en eigenlijk dacht ik dat alles naar wens verliep. 
Totdat hij tijdens onze laatste telefonische afspraak aangaf dat “de lijn van de behandeling” hem niet 
duidelijk was. Wat baalde ik….. ja het meeste nog van mezelf….. 

Normaliter wanneer mensen bij mij komen, dan geef ik iemand hetgeen ik mondeling heb uitgelegd 
ook op papier mee, zodat hij/zij het thuis nog eens rustig kan nalezen. Nu had ik niet gevraagd of 
meneer ook notities wilde maken….. Ik had er gewoonweg niet aan gedacht. En ik had beter moeten 
weten, juist nu ik zelf regelmatig met een familielid meega om te horen wat de arts zegt over de stand 
van zaken bij de behandeling van kanker. Omdat men zelf (en ook een echtgenoot) vaak niet alles 
opvangt….. door de spanning….. en omdat een ieder het altijd op zijn eigen manier interpreteert….. 
en men vaak niet thuis is in alle medische termen. 

Nogmaals ik baalde echt….. Je kunt dus ook te goed mee willen denken en jezelf daarbij in de wielen 
rijden. Hoe doen andere hulpverleners dit….. ? Het voelt voor mij als een spagaat waarin ik eigenlijk 
niet wil zitten.

STEEDS VAKER KRIJG 
IK DE VRAAG: 
“UW BEHANDELING 
WORDT TOCH WEL 
VERGOED? “
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Acteur, choreograaf en ambassadeur van 
De Prostaatkliniek Barrie Stevens (69) 
maakt een afwijzend gebaar naar het bij de 
koffie geserveerde schaaltje met gevulde 
speculaas en de bonbons. “Alstublieft, 
neem maar weer mee,’’ zegt hij tegen 
de serveerster van hotel Krasnapolsky in 
Amsterdam “de verleiding is te groot.’’ 

Hij heeft er naast zijn aangeslagen 
behandeling tegen prostaatkanker een 
nieuw probleem bij en dat is dat hij door 
de hormooninjecties die hij krijgt flink is 
aangekomen. Eén keer per 3 maanden 
krijgt hij een injectie met een remmer 
van mannelijk hormoon, waardoor het 
vrouwelijk hormoon de overhand krijgt. 

“Alsof dat al niet het geval was,’’ grapt hij, 
verwijzend naar zijn homoseksualiteit.
Ondanks deze vervelende bijwerking is 
de choreograaf blij dat deze behandeling 
goed bij hem aanslaat. “Mijn psa-waarde is 
nu 0 en ik voel mij goed; ik beweeg veel, fiets 
graag en ben nog volop in de ‘running’. Ik 
moet alleen opletten wat ik eet.”
Eind 2011 gaf Stevens een masterclass 
dans aan de voormalige Willem Nijholt 
Academie waar jonge mensen les krijgen in 
zang, dans en drama. 
Stevens: “Ik deed voor een groep 
dansstudenten een pirouette voor en had 
de dagen daarna een zeurende pijn in mijn 
bovenbenen. Ik dacht in de eerste instantie 
dat het spierpijn was, maar de pijn bleef 

Ik heb een engel op mijn schouders

‘Nu is het afgelopen’ dacht Barrie Stevens toen hij eind 2011 de 

diagnose prostaatkanker kreeg. De ziekte zette zijn leven op zijn kop, 

maar gaf hem ook nieuwe inzichten. ‘Dat ik mij niet meer zo hoef te 

profileren, voelt als een rijkdom’.



aanhouden. De dokter 
vertrouwde het niet 
helemaal en stuurde 
mij door om mijn bloed 
te laten controleren en 
daaruit bleek dat mijn 
psa-waarde veel te 
hoog was. 
Er volgden biopten; 
hierbij halen ze 
stukjes weefsel uit de 
prostaat. Heel gênant 
en vervelend; je ligt in 
de beugels terwijl er 
rectaal biopten worden 
genomen.
Je moet je ontspannen, 
maar dat is lastig als het pijnlijk is en er drie 
dokters om je heen staan. Eén verpleegster 
probeerde grapjes te maken om mij te laten 
ontspannen: ‘Vooral doorgaan, meneer Stevens’, 
zei ze.”

Toen kwam de diagnose: prostaatkanker. “Het 
woord kanker alleen al. De grond zakt weg 
onder je voeten. Alles is afgelopen, dacht ik. 
Gelukkig heb ik een paar goede vrienden die 
mij geweldig opvingen en waaraan ik nog steeds 
veel steun heb. Ik kreeg 36 dagen achter elkaar 
radiotherapie met behulp van goudmarkers in 
het AMC in Amsterdam en daarbij krijg ik de 
komende 2 jaar hormooninjecties. Mijn PSA-
waarde is nu goed. Waarschijnlijk was ik er net op 
tijd bij. Als ik die pirouette niet had gedraaid…. 
ik heb echt een engel op mijn schouders.”

Seksualiteit
“Door de hormooninjecties verdwijnen ook de 
lustgevoelens. Momenteel heb ik geen partner 
en is dat niet zo’n probleem. Ik zie heus nog wel 
eens een leuk iemand, maar het is niet zo dat ik 
dan direct aan sex denk. Ik mis het ook niet en 
het is geen obsessie. Wat is nou meer waard, sex 
of je leven? De prostaatkanker heeft mij vreemd 
genoeg nieuwe inzichten in het leven gegeven. 
Ik wil positief met mijn ziekte omgaan. In het 
verleden werd ik gedreven door ambitie en dat 

is veel minder nu. Ik 
geniet van kleine simpele 
dingen. Als de telefoon 
niet gaat, dan gaat hij 
niet, heel simpel. 
Toen ik 65 jaar werd, 
dacht ik dat de 
maatschappij mij niet 
meer wilde. Je hebt de 
pensioenleeftijd, maar 
ik wilde nog zo veel. 
Toen kreeg ik de 
aanbieding om de 
choreografie van de 
musical De Jantjes te 
doen. Heerlijk! Ik ben 
van nature een vechter 

en geef juist meer gas als het moeilijk wordt. 
Ik ben gewoon nog niet klaar met het leven.”

Vader
Stevens is de helft van de maand in Engeland 
waar hij voor zijn 93-jarige vader zorgt die aan 
Alzheimer lijdt. Als ik mijn vader niet had om 
voor te zorgen zou ik anders met mijn ziekte om 
zijn gegaan. Misschien zou ik er wel meer in zijn 
blijven hangen. Mijn vader weet niets van mijn 
prostaatkanker en zou het ook niet begrijpen als 
ik het vertelde. Hij herkent me nog wel, maar 
het begint minder te worden. Mijn vader praat 
de hele dag, maar je verstaat hem niet. Hij doet 
lelijk tegen de verzorgers en loopt soms de deur 
uit en weet de weg dan niet meer terug.
Er is bijna continu verzorging in huis; 
‘s avonds laat komt er een verpleegster nog 
een slaaptablet geven en ‘s morgens is er al 
weer iemand om hem te wassen. In zijn eigen 
huis wonen is op deze manier nog net te doen. 
Ik zou het vreselijk vinden om hem naar een 
verzorgingshuis te moeten brengen. Mijn vader 
was voorheen een mooie trotse man. Het 
is heel erg om te zien hoe hij aftakelt; het is 
mensonterend. Als ik zó oud moet worden dan 
houdt het wat mij betreft op.”

Bron: De Prostaatkliniek, 30 november 2012, 
auteur Monica Verhoek

Toen kwam de diagnose: 

prostaatkanker. 

Het woord kanker 

alleen al. De grond zakt 

weg onder je voeten. 

Alles is afgelopen, 

dacht ik. 
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De respons is groot genoeg om een 
representatief beeld te kunnen geven 
van de meningen over dit belangrijke 
naslagwerk. Vele honderden compleet 
ingevulde enquêteformulieren werden 
ingestuurd. De waardering voor dit zo 
zorgvuldig samengestelde naslagwerk 
(èn werkboek) is ronduit geweldig. 
De totaal-waardering van de gebruikers 
van het PKL is een dikke 8! Ter illustratie 
op de volgende pagina Figuur 4 uit het 
rapport. 

Dat bijna alle gebruikers (maar liefst 
97,4%!) het PKL – als de gelegenheid zich 
voordoet – waarschijnlijk zullen aanbevelen 
aan lotgenoten, is een pluim van de 
eerste orde. Niet in de laatste plaats 
voor de auteur en voor de verschillende 
experts, die met elkaar voor de inhoud 
verantwoordelijk zijn. In tabel 3 uit het 
rapport is deze vorm van waardering  
goed terug te vinden.

Meer dan 80% van de gebruikers geeft aan 
(zie Figuur 5 uit het rapport), dat het PKL 
hen geholpen heeft tijdens het hele proces 
van behandeling. Ook de verhalen van 
lotgenoten werden vaak positief ervaren. 
Net als de mogelijkheiden om via het 
PKL de ziekte bespreekbaar te maken bij 
de naasten. Het gebruik als persoonlijk 
logboek viel echter tegen. Nog geen 
20% van de gebruikers (toch nog 140 
in aantal) gaf aan het PKL hiervoor te 
gebruiken. Een heel belangrijke verklaring 
daarvoor wordt door gebruikers zelf 
aangegeven: men had het moment van 

kennismaking met het PKL graag eerder 
zien vallen. Dan had men er nóg meer 
aan gehad en – van meet af aan – met het 
eigen logboek kunnen werken. Voor het 
bestuur van ProstaatkankerStichting.nl is 
dit aanleiding om het PKL nog eens extra 
onder de aandacht te brengen. Zeker ook 
bij belangrijke partijen als specialisten, 
ziekenhuizen en zorgverzekeraars, om hen 
te stimuleren zelf ook actiever met het PKL 
te gaan werken.

Natuurlijk waren er ook de nodige 
praktische suggesties en aanbevelingen. 
Deze zijn allemaal zorgvuldig genoteerd. 
Veel daarvan hadden betrekking op 
het uiterlijk, de hanteerbaarheid en de 
vormgeving van het PKL. 
O.a. geven veel gebruikers aan de 
logboek-tabellen graag bij elkaar, of zelfs 
in een apart boekje te willen zien. Dat 
vergroot het gebruiksgemak. 
De werkgroep, die zich binnen 
ProstaatKankerStichting.nl bezig houdt 
met een herziene uitgave, is blij met zoveel 
input van gebruikers. U krijgt ongetwijfeld 
nog te horen welke aanbevelingen kunnen 
worden opgevolgd.

Het complete rapport van MediQuest  
kunt u inzien op onze site
www.prostaatkankerstichting.nl

Het Prostaat-
kankerlogboek 
is gratis voor 
nieuwe donateurs.

Iets te schenken? 

Direct of via testament? 

Vergeet de 

ProstaatKankerStichting 

niet!

gebruikers enthousiast 
over Prostaatkankerlogboek

Onlangs heeft MediQuest aan het bestuur van ProstaatKankerStichting.nl 

gerapporteerd over de uitkomsten van de door dit bureau onder alle dona-

teurs verspreide evaluerende enquête m.b.t. het Prostaatkankerlogboek (PKL). 
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Run for KiKa 95
voor iedereen 
die kinderen met 
kanker wil helpen
KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) werd tien 
jaar geleden opgericht om méér kinderen met 
kanker te genezen. KiKa zamelt geld in voor 
wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe  
behandelmethoden voor kinderkanker.
Een van de KiKa-activiteiten is Run for KiKa 95, 
een sponsorwandeling van maar liefst 95 km. 
Een echte aanrader voor de leden van  
ProstaatKankerStichting.nl die graag een stapje 
extra zetten om andere kankerpatiënten te 
helpen.

Speciaal voor iedereen die van een uitdaging houdt 
en graag zijn grenzen verlegt, is er de tweede 
editie van een spectaculair KiKa sponsor-event: 
Run for KiKa 95, een onvergetelijke wandeltocht 
van 95 km. Die afstand is natuurlijk niet voor niets 
gekozen. Deelnemers aan Run for KiKa 95 helpen 
daadwerkelijk mee de missie van KiKa te realiseren: 
95% van alle jonge kankerpatiënten wordt beter. 
Wandel de totale afstand van 95 km binnen 28 uur,  
of ga voor 47,5 km.

Inspirerende sponsor-wandeling
Run for KiKa 95 vindt plaats op vrijdag 30 en zaterdag 
31 augustus rond Ede en de Veluwe. Je wandelt 
dwars door de natuur over de onverharde paden 
van de Veluwe, ook ‘s nachts. Een heel bijzonder 
lange-afstandswandeltocht voor iedereen die graag 
zijn grenzen verlegt. Deelnemers kunnen meedoen 
in teams van minimaal 2 personen. Elke deelnemer 
zamelt minimaal 500 euro in voor KiKa.
Voor de Run for KiKa 95 zijn ook vrijwilligers nodig; 
werkzaamheden in overleg. Inschrijven als deelnemer 
of vrijwilliger kan via de website www.runforkika95.nl 
Samen helpen we kinderkanker de wereld uit!

gebruikers enthousiast 
over Prostaatkankerlogboek

 Figuur 4: Rapportcijfer voor het PKL

 Tabel 3: Mate van aanbevelen PKL 

Figuur 5: Gebruik PKL



14

Nieuws | Magazine van ProstaatKankerStichting.nl | juni 2013 | nr. 7

TNO-onderzoekers wijzen de weg: 
niet gaan liggen

‘Fitte’ patiënt 
heeft minder 
complicaties 
‘voor en na’

Nico van Meeteren
Foto: Witho Worms
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TNO heeft een aanpak met de naam 
‘Better in, Better out’ ontwikkeld, die moet 
leiden tot een daling van complicaties en 
sterfte rondom een operatie. 
“Dat bewegen gezond is voor de mens 
is algemeen bekend”, aldus Nico van 
Meeteren. Maar waarom dan nu dit 
TNO-onderzoek? Hij legt uit, dat voor-
heen in studies steeds werd gekeken naar 
patiënten die toch al redelijk fit waren. 
Daaruit bleek dan, dat het effect van extra 
training om fitte mensen voorafgaand aan 
de operatie nog fitter te krijgen beperkt is. 

Onderzoek
“In een studie die Erik Hulzebos en ik in 
2006 in het UMC Utrecht afrondden”, 
zo legt Nico van Meeteren uit, “is juist 
vastgesteld, dat het kosteneffectief is 
om een groep fragiele en minder fitte 
hartpatiënten voorafgaand aan de 
operatie door training fitter te maken. In 
de preoperatieve fase is er veelal exact 
voldoende tijd om mensen fitter te krijgen. 
Vanuit TNO is dit onderzoek sinds 2008 
met vele partners succesvol uitgebreid 
tot een onderzoeksprogramma genaamd 
‘Better in, Better out’ (BiBo).” 

Het profiel van een risicogroep is per 
ziekte en operatie(indicatie) verschillend. 
Daarom maakt TNO per type operatie 
eerst een profiel van de risicogroep: Wie 
zijn diegenen die fit en minder fit zijn en 
ondervinden de mensen die minder fit 
zijn ook daadwerkelijk meer complicaties? 

Welke complicaties kunnen optreden en 
welke risicofactoren bepalen de kans op 
deze complicaties? 

Vervolgens wordt binnen het BiBo-programma 
onderzocht of het mogelijk is om met 
training een beschermend effect te krijgen 
en hoe je dat beschermend effect kunt 
optimaliseren. 

Minder complicaties
De aanpak BiBo is tot nu toe getoetst bij 
patiënten die een operatie ondergaan aan 
het hart, de boven- en onderbuik en bij 
orthopedische ingrepen met kunstheupen 
en -knieën. De studie onder patiënten 
die een open hartoperatie zouden 
ondergaan, toonde aan dat een intensieve 
therapeutische training gericht op het 
ademhalingssysteem helpt om de kans op 
longcomplicaties sterk te verminderen. Ten 
opzichte van de controlegroep trad bij de 
groep getrainde patiënten minder vaak 
longontsteking op en bleven alle patiënten 
in leven. Ook de opnameduur was korter. 
Een bijkomend voordeel van de training is 
een aanzienlijke kostenbesparing. 

Hoewel er verschil is tussen de hiervoor 
genoemde operaties en de ingreep bij 
mensen met blaas- of nierkanker is Nico 
van Meeteren ervan overtuigd, dat fitheid 
voor alle patiënten van belang is.  
“Ook bij de groep patiënten met blaas- 
of nierkanker zal een deel fit zijn, en de 
operatie prima kunnen doorstaan, en een 
deel zal minder fit zijn. Bij deze groep 
speelt bovendien een belangrijke rol, 
dat het ziekteproces voorafgaand aan de 
diagnose kanker, de spanningen rondom 
de diagnose en oncologiebehandelingen 
zoals chemotherapie directe invloed 
hebben op de fitheid van de patiënt.” 

Wanneer is iemand fit? 
Wanneer u gedurende een uur stevig 
kunt wandelen of wanneer u zo’n 14 
meter trap kunt lopen zonder te stoppen, 
geeft een eerste indicatie van fit zijn. 
Welke oefeningen bijdragen aan een 
beschermende fitheid voor de operatie en 
de criteria die voor fitheid gelden, verschilt 
per patiëntengroep. 

Patiënten en hun naasten kunnen zelf een 

belangrijke bijdrage leveren aan het beter 

doorstaan van een operatie en een sneller herstel 

na de operatie. “Een mindset van meedoen en 

(blijven) bewegen, zorgt ervoor dat de patiënt een 

operatie fitter in gaat en er ook beter uit komt, met 

minder complicaties”, aldus dr. Nico van Meeteren, 

Directeur van het Innovatiegebied Levenslang 

Gezond van TNO.
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Thuis trainen
Mocht een patiënt minder fit zijn, dan heeft 
het echt effect wanneer hij/zij voorafgaand 
aan de operatie gaat trainen. In twee tot 
vier weken kunt u heel veel aan conditie 
winnen. Nico van Meeteren benadrukt: 
“Het is overigens niet de bedoeling om 
repeterende fitnessoefeningen in de 
sportschool te doen. Het gaat juist om 

het bewegen in de thuissituatie en de 
dagelijkse thuis- en leefsituatie van de 
patiënt.” Door oefeningen in de eigen 
omgeving te doen, pakken mensen al snel 
weer bezigheden op waar ze zich niet meer 
toe in staat achtten. Het gaat om variëteit 
in bewegingen. Bovendien verandert door 
deze wijze van trainen het gedrag van de 
patiënt door de dagen heen en ook van 
zijn omgeving en blijft het niet bij een 
half uurtje bewegen. Volgens Nico van 
Meeteren is het daarnaast van belang om 
de gezondheid integraal te verbeteren; 
dus naast conditie en kracht moet in het 
‘trainingstraject’ aandacht worden besteed 
aan gezonde voeding en voldoende 
herstel en slaap.
Ter ondersteuning zou je (eventueel 
via je huisarts) een daartoe opgeleide 
fysiotherapeut kunnen consulteren. Bij 
fragiele patiënten een must, volgens Nico 
van Meeteren om je te laten begeleiden bij 
het trainen thuis.

Steun familie
Met name de omgeving van de patiënt kan 
een belangrijke bijdrage leveren. Partner, 
familie, buren en ook zorgprofessionals 
hebben vaak de neiging om voor de 
patiënt te zorgen, met toenemende 
passiviteit van de patiënt tot gevolg. 
Natuurlijk is het van belang om emoties te 
bespreken en ‘rust’ te vinden. Daarnaast 
kunnen naasten en zorgprofessionals 
bijdragen aan de activerende 
voorbereiding op de operatie. Zij kunnen 
meehelpen de patiënt fitter te krijgen, door 
te stimuleren dat de patiënt zelf fysiek aan 
de slag gaat en geleidelijk aan steeds meer 
zelf doet. “Je zorgt het beste voor een 

patiënt door hem steeds meer zelf te laten 
doen en daarbij steun te bieden door te 
motiveren!”, aldus Nico van Meeteren. 

Tijdens en na de operatie
“Voor ‘liggen’ is geen indicatie”, aldus 
Nico van Meeteren, “er is geen ziekte 
waarvan je door liggen beter wordt. 
Goed fit zijn betekent dat je een operatie 

goed aan kunt. Je systemen (immuun, 
endocrien en autonoom) krijgen een 
behoorlijke stress (ook wel ‘surgical stress’ 
genoemd), die uw lichaam kan opvangen 
wanneer u goed bent getraind. Bij een 
ziekenhuisopname zouden mensen zo min 
mogelijk in het bed moeten liggen, zowel 
voor als na de operatie.”

Nico van Meeteren vertelt: “In een 
aantal ziekenhuizen wordt de periode 
van ‘liggen’ al beperkt tot de operatie 
en slapen ‘s nachts. Daarbuiten doet de 
patiënt mee: het ontbijt wordt niet aan bed 
gebracht, maar de patiënt gaat zelf naar 
een ontbijtbuffet.” Het gaat volgens hem 
vooral om ‘meedoen’. De patiënt zou, ook 
direct na de operatie, juist zoveel mogelijk 
aandacht moeten besteden aan actief 
bewegen, trainen en goede voeding. Hij 
moet ook wel weer goed uitrusten, maar 
vooral bezig zijn met fit worden en blijven.

“Vitaliteit moet weer worden 
teruggebracht in de samenleving”, aldus 
Nico van Meeteren, “en ‘Better in, Better 
out” is een van de stappen daartoe. 
TNO is met vele partners branchebreed in 
gesprek om het effect van fitte patiënten 
uit te leggen en meer focus te leggen op 
preventie en meedoen.”

Jolanda Thelosen 
www.tno.nl 

Een patiënt die ‘fit’ een 
operatie in gaat:
•  heeft meer weerstand;
•  komt beter uit de  

operatie en herstelt  
zich sneller;

•  heeft minder last  
van infecties en  
complicaties;

•  ligt korter in het  
ziekenhuis.

Bijkomend voordeel is, 
dat het een aanzienlijke 
besparing op de  
zorgkosten oplevert.

nog niet alle zorgverzekeraars vergoeden 
de preventieve bewegingsaanpak. 

u kunt het beste navraag doen bij uw 
fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar.

‘Better in, Better out’ moet leiden tot een daling van 
complicaties en sterfte rondom een operatie.
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Ayurveda is de al ruim 3000 jaar oude Indiase holistische geneeskunde. 
Ayur = leven en Veda = wetenschap. Ayurveda is de kennis van het leven in de meest ruime 
zin van het woord en omvat alle leven van zowel planten, dieren als mensen. Ayurveda is niet 
alleen een wetenschappelijke geneeswijze, maar ook een filosofie. In de Ayurveda is het leven 
een verbinding met de natuur en alles om ons heen. De wetenschap ‘Ayurveda’ gaat ervan uit 
dat als je jezelf de kennis eigen maakt van de Ayurveda, dat je dan ook meer thuis bent in je 

lichaam en meer verruiming ervaart in het (mentaal) bewustzijn.
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Ayurveda, een ander licht 
op prostaatkanker

Ayurveda is de wetenschap van het ‘dagelijkse’ leven

De Ayurvedische benadering van ziekte(beelden)
Ziektes kunnen worden ingedeeld naar hun 
oorsprong: psychologisch, spiritueel en lichamelijk, 
ziekten (beelden) worden tevens ingedeeld naar de 
plaats waar zij zich manifesteren, ziektesymptomen 
kunnen zich voordoen op een plaats die niet dezelfde 
is als de plaats waar de ziekte begonnen is. Een ziekte 
proces dat zich op een bepaald moment manifesteert 
is vaak voor het uitbreken latent (niet zichtbaar) 

aanwezig. Ayurveda begrijpen betekent weten welke 
krachten ons welzijn bevorderen en welke krachten 
ons naar de wortel van de ziekte brengen. Ieder 
ziektebeeld of ongeluk, zelfs het breken van een arm 
of been, is een verbreking van het evenwicht.

Ayurveda bewijst een grote verdienste als 
aanvullende behandeling van de reguliere 
geneeskunde, Ayurveda kan ook fungeren als een 



aanvulling op de reguliere medicijnen en 
heeft een versterkend effect op de persoon 
die getroffen is door kanker. In combinatie 
met radiotherapie of chemotherapie is het 
van groot belang de Ayurvedische therapie 
in te zetten. 

Een van de belangrijkste factoren in de 
Ayurvedische geneeskunde is ama. Deze 
ama verwijst naar kleverige onzuiverheden, 
zoals een modderig moeras. Wanneer 
de spijsvertering zwak is en het voedsel 
onvoldoende verteerd is, dan wordt deze 
ama opgeslagen. Vooral de man die wat 
ouder is heeft vaak een verzwakking van de 
spijsvertering door het leven dat hij leidt en 
heeft geleden. Het werken aan zijn woning 
en de materie om hem heen is misschien 
iets belangrijker voor hem geweest dan het 
werken aan zijn lichaam.

Deze ama, veroorzaakt door een verkeerde 
voedingswijze, hoopt zich op in het 
lichaam wat mede de slechte spijsvertering 
in het maag-darmkanaal veroorzaakt. Ama 
verstopt onze kanalen van het lichaam 
(srota’s), het vermengt zich in bloed, 
spier- en vetweefsel. Ook in de verdere 
weefsels zal het zich ophopen, zodat 
alle kanalen gaan dichtslibben. Hieruit 
ontstaat plakvorm in de aderen van de 
penis. De kleine bloedvaatjes gaan daar 
dan verstoppen met als gevolg weinig 
levensenergie, slechte doorstroming en 
impotentie, d.w.z. onvoldoende vermogen 
tot erectie. Er ontstaat zo een goede 
voedingsbodem voor ontstekingen, waarna 
uiteindelijk ‘prostaatkanker’ in zicht komt. 
Vooral te danken aan bewerkte voeding 
waar geen spoortje van vitaminen en 
mineralen meer in is te vinden. Als dit soort 
voedsel veel wordt genuttigd, dan gaat 
de kwaliteit van het lichaam achteruit en 
uiteindelijk verlaagt het energie niveau van 
weefsels en organen sterk.

De nieren, het zuiveringssysteem van het 
lichaam kunnen infecties krijgen door een 
overbelasting van ama. Er ontstaat een 
vruchtbare bacterie bodem zodat er een 
verrottingsproces begint dat uitmondt 
in de urine. In geur en kleur ruikbaar en 
zichtbaar. Ook dit leidt weer tot extra 
problemen aan de urinewegen zoals 
infecties en uiteindelijk creëert dit een 

verzwakte weerstand voor de prostaat. 
Als dit ama probleem niet wordt opgelost, 
dan ontstaat er disbalans op cellulair 
niveau zodat ama als gevolg daarvan het 
spier- en vetweefsel bereikt.

Ayurveda, genezende voeding voor 
lichaam & ziel
Volgens de Ayurveda is onze voeding 
het waardevolste medicijn. Wat en hoe 
wij eten bepaalt onze gezondheid en 
vitaliteit. De aandacht voor het voedsel is 
de belangrijkste genezende kracht waar 
de mens over beschikt. Bewust eten kan 
een maaltijd veranderen in een genezende 
ervaring. Ayurveda leert dat ieder mens het 
vermogen heeft om zichzelf te genezen, 
deze levenswetenschap biedt dus iedereen 
de vrijheid om zijn gezondheid terug te 
winnen. Vanuit dit gezichtspunt is het 
belangrijk en noodzakelijk om goede 
voeding en de werking ervan te kunnen 
te begrijpen. 

Om de harmonie in het lichaam te 
behouden zijn goede voeding en gezonde 
routines essentieel. Ayurveda kijkt minder 
naar de symptomen die zich uiten in het 
lichaam. Er wordt meer gekeken naar de 
gebreken in het lichaams milieu en wat 
het lichaam nodig heeft voor bescherming 
tegen disbalans. De voeding zou 
afgestemd moeten zijn op het constitutie 
type. Als men de relatie tussen de 
constitutie typen en de eigenschappen van 
de voeding die men tot zich neemt meer 
gaat herkennen, dan gaat er een andere 
wereld open, het voedingsschouwspel van 
smaak, geur en kleur.
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Voedingspatronen en levensstijl dragen bij 
tot kanker in het algemeen en met name aan 
prostaatkanker. Rood vlees, veel dierlijk vet en 
eiwitten, weinig groentes en fruit, te snel eten, 
geen rust, geen ontspanning en tekort beweging 
dragen bij aan vatbaarheid voor deze ziekte. 
Er is grote kans dat er in de westerse voeding 
stoffen ontbreken, die kankerremmende 
werkzaamheden hebben, zoals in de soja-
producten (isoflavonen), olijfolie, bepaalde 
vissoorten (zink). In de prostaat en in de 
zaadvloeistof is de hoogste concentratie van 
dit mineraal te vinden.

Zelfvertrouwen en emoties 
Kanker is een innerlijke strijd. Of je overwint, of 
je verliest het vertrouwen in jezelf en vertrouwen 
in het leven. Prostaatkanker laat je ook je ogen 
openen voor alles om je heen waar nooit de 
tijd voor is geweest, om ervaringen die je hebt 
meegemaakt en nog meemaakt te willen zien. 
Ayurveda richt zich vooral ook op de nazorg en 
de omgang met de omgeving, de omschakeling 
van de levensstijl. Daarbij is een goede 
begeleiding nodig om de poort te openen 
waardoor er met een sleutel van ander inzicht 
naar binnen gegaan kan worden, een andere fase 
in het leven opent zich. De geest is één van de 
krachtigste instrumenten om ziekte voorkomen. 
Als we onze geest willen leren begrijpen hoeven 
we alleen maar te kijken naar de natuur en stil te 
zijn. Daarin is alles opgeslagen. Geblokkeerde 
creativiteit is eveneens schadelijk voor de 
gezondheid en kan door opgehoopte energie 
aanleiding geven tot prostaatkanker. Een leven 
zonder een zinvolle vorm van creatieve expressie 
is een destructieve situatie, zowel fysiek, mentaal 
als spiritueel. 

Onderdrukking van gevoelens en creativiteit, 
terugval op saaie routines, niet grensverleggend 
kunnen zijn, oogkleppen op hebben en vluchten 
in het materiele comfort of in een ander onecht 
bestaan, kunnen aanleidingen zijn voor prostaat- 
kanker. Dan moet je het vertrouwen in jezelf 

hervinden en contact hebben met je oersterke 
innerlijke zelf. Waard zijn om te leven en 
dankbaar kunnen zijn met de keuzes die je in het 
leven hebt gemaakt, maakt dat de energie weer 
op gang komt, gewoon om je over te geven aan 
je gevoelsleven in plaats van je gevoelsleven aan 
de kapstok te hangen. Je moet de negatieve 
en angstige overtuigingen omtrent jezelf en het 
leven doorbreken. 

Prostaatkanker is een vibratie in de energie 
velden die door wanorde is veroorzaakt. Wij als 
mens hebben bijna allemaal geleerd om onze 
geest te mishandelen door niet te luisteren naar 
ons innerlijke ik. Wat we wel geleerd hebben 
is om een levensreis te gaan beginnen die 
ons geen bevredigend eind station geeft. We 
stellen concrete doelen om aan verwachtingen 
van andere te voldoen, ouders, vrienden, baas, 
medewerkers, alleen om niet teleur te stellen, 
zo hebben wij ons zelf teleurgesteld. Dit heeft 
een grote impact op ons lichaam, ook mentaal. 
Het gaat erom de ‘grote’ vrede die in onze ziel 
heerst weer terug te krijgen, het contact met je 
levenskracht te herstellen, waardoor je niet meer 
altijd aan de verwachtingen van een ander hoeft 
te voldoen. Dan kom je op het juiste station aan, 
en als je dan uit de trein stapt, dan heb je het 
gevoel van ‘hier ben ik thuis’. 

Een gezonde Prostaat
De Ayurveda gaat ervan uit dat productie van 
de zaadcellen en het gezond houden van het 
voortplantingsweefsel het resultaat van een 
transformatie van voedingsmiddelen is die tot 
in het diepste van de lichaamsweefsels (dhatu’s) 
plaats vindt. De afgebroken voedingsmiddelen 
gaan als voedingsstoffen van weefsel naar 
weefsel. Dit proces beïnvloedt elkaar door de 
kwaliteit die ze afleveren aan weefseleigen stoffen 
verkregen door het agni van ieder weefsel. 19

‘Laat voedsel 
je medicijn zijn, 
en je medicijn 

je voedsel’



Ieder weefsel heeft zijn eigen vuur 
verbranding (agni, transformerende 
energie) die de voeding omzet tot 
voedingseigen weefsel en enzymen, 
bestaande uit nutrieten en bouwstoffen. 
Goede voeding is een noodzaak om de 
gezondheid van de prostaat te verbeteren, 
mede voor het onderhoud van de dikke 
darm en natuurlijk ook om de conditie van 
het hele lichaam op peil te houden. Bij het 
kiezen van goede voeding zijn een aantal 
factoren te overwegen. Zie de lijst aan de 
linkerzijde.

Voor een gezonde prostaat is licht 
verteerbaar, gekookt (satvva) zuiver voedsel 
het beste, het harmoniseert lichaam en 
geest. Biologische groenten gekookt in 
milde kruiden, volle granen, linzen soepen, 
zoete en sappige vruchten zullen een 
helende werking uitwerking hebben. 
Of je nu vegetariër bent of niet, het 
gaat erom de zuivere voeding te eten, 
het zou als een instinct moeten zijn. 
Herkenbaar, duidelijke geuren, duidelijke 
smaken. Voeding die rijk is aan natuurlijke 
antioxidanten, zoals zink, mineralen en 
vitaminen. Deze zachte voeding brengt 
rust. Deze voeding zal niet leiden tot een 
ophoping van afvalstoffen. Met behulp van 
de Ayurveda kan men leren om te eten en 
te leven naar de eigen constitutie met het 
ritme van de seizoenen, Een gekwalificeerd 
Ayurvedisch thearapeut kan helpen bij een 
helend voedingspatroon.

Rasayana is een verjongingstherapie 
die het lichaam en de geest helpen te 
regenereren, het is tevens de kennis van 
kruiden om een vitaal leven te behouden. 
Rasayana’s hebben een reinigende en 
voedende werking, balanceren 
de lichaamfuncties, stimuleren de 
immuniteit en verscherpen de geest. 
De lichaamsvochten worden weer 
optimaal gevitaliseerd, waardoor de 

weg weer wordt vrijgemaakt voor de 
essentie van de voedingsstoffen die 
naar alle weefsels vervoerd worden. 
Deze essentie van voedingsstoffen is 
verantwoordelijk voor een goede en 
juiste voeding voor alle organen, 
cellen in het lichaam en voor de geest.
Vajikarana’s voor de man: dit zijn de 
mannen rasayana’s, het woord betekent 
letterlijk (“kracht van het paard”) deze 
vajikarana’s hebben een goede uitwerking 
op de mannelijke potentie en op de 
prostaat. 

In de Ayurveda werken wij met Pancha-
karma methodes, deze behandelingen 
zijn veilige en zachte behandelingen. Het 
lichaam activeert weer het zelfgenezend 
vermogen zodat de energie rijkelijk kan 
stromen. Daarnaast worden er richtlijnen 
gegeven en goede ondersteuning voor 
een gezondere manier van leven en een 
gezondere kijk op het leven.

Namasté (gegroet),

Rosa Ross
Natuurgeneeskundig Ayurvedisch 
Therapeut

E-mail: rross@home.nl
Telefoon: 0478 - 85 2245

20

Nieuws | Magazine van ProstaatKankerStichting.nl | juni 2013 | nr. 7

Voeding die een goede 
uitwerking heeft voor de 

prostaat: 
Fruit: o.a. frambozen, 

blauwe bessen, bramen, 
cranberry’s, citroenen, 

granaatappel (super voor 
de prostaat, antioxidanten) 

bananen en rozijnen. 
Groenten: o.a. koolsoorten 

witte kool, groene kool, 
paksoi, bloemkool, broccoli 

(sulforafaan antioxidant), 
spruiten (indol-3-

carbinolen). Overige 
koolsoorten zijn in mindere 

mate aanbevolen.
 Vis: o.a. makreel (omega 
3 en vit. D), zalm, sardien 

en tonijn.
Zuivelproducten: o.a 

witte kaas, soja yoghurt 
en karnemelk.

Oliën: o.a. lijnzaadolie 
en olijfolie.

Peulvruchten: o.a. mung 
bonen, linzen, groene 
erwten en tuinbonen.
Granen: o.a. basmati 

rijst, bruine rijst, 
volkorenproducten en 
(meergranen) pasta’s.
Noten & zaden: o.a. 

zonnebloempit, walnoot 
en amandelnoot.

Ayurveda, een ander licht op prostaatkanker
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Er zijn veel 
plaatsen 

in ons land 
waar 

mensen 
die direct 

of 
indirect 

met 
kanker 

te maken 
hebben, 
terecht 
kunnen 

voor 
diverse 
vormen 

van onder-
steuning. 

STEUN EN TOEVERLAAT ALS HET NODIG IS.
Gespecialiseerde psychosociale 
ondersteuning:
•  Helen Dowling Instituut 

Prof. Bronkhorstlaan 20, Bilthoven 
(030) 2524020

•  Taborhuis Groesbeek 
Nijmeegsebaan 39, Groesbeek 
(024) 6843620

•  Ingeborg Douwes Centrum 
IJsbaanpad 9-11, Amsterdam 
(020) 3640330

•  Het Behouden Huis 
Rijksstraatweg 363 A, Haren  
(050) 4062400

•  De Vruchtenburg, psycho-oncol 
centrum 
Delft: Ezelsveldlaan 108  
(071) 3616260 
Leiden: Oude Vest 17 
(071) 3616260 
Rotterdam: Straatweg 171 
(010) 2589594

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
•   Amersfoort, Toon Hermanshuis 

Regentesselaan 39  
(033) 4655227

•  Apeldoorn, Roparun  
Auke v. d. Veen. Vosselman- 
straat 4, (055) 5762670

•  Arnhem, Toon Hermanshuis 
Eusebiusbuitensingel 34  
06-14211964.

•  Barendrecht, De Boei 
Binnenlandsebaan 7  
06-17739666

•  Barneveld, Toon Hermans Salon 
De Watermolen 3, 06-43379764

•  Bergen op Zoom, Het Getij 
Burg. v. Hasseltstraat 68,  
06-22823504

•  Boskoop, De Gele Linde, 
Zijde 11a, 06-13611988

•  Breda, de Honingraad  
J.W. Frisolaan 100, (076) 5655291

•  Delft, Debora 
V.d. Leeuwlaan 9, (015) 2572767

•  Den Haag, Haaglanden 
Mexicosingel 52, (070) 3080654

•  Den Helder, Inloophuis 
Middenweg 134, (0233) 747041

•  Ede, Toon Hermanshuis 
Telefoonweg 124b, 06-22161969

•  Eindhoven, De Eik 
Aalsterweg 285, (040) 2939142

•  Emmeloord, Toon Hermanshuis 
Saturnusstraat79 E 06 12061991

•  Emmen, Sigrid’s Garden 
Weerdingerstraat 252 c  
(0591) 648696

•  Goes, Palazolli Huis 
Troelstralaan 150, (0113) 212936

•  Gorinchem, De Blauwe Anemoon  
De Vries Robbéweg 1, 
(0183) 820213

•  Heerlen, Toon Hermanshuis 
Parkstad, Wilhelminaplein 24, 
(045) 5427788

•  Harderwijk, de Tuinkamer 
Houtkamk 13, (0341) 745035

•  Helmond, Inloophuis de Cirkel 
Piet Heinstraat 59, (0492) 347904

•  Hengelo (O), Het Nije Huis 
Beursstraat 9, (074) 2772772

•  ’s Hertogenbosch, Vicki Brown 
Huis, Hinthamereinde 72-74, 
(073) 6148550

•  Hoogeveen, Toon Hermanshuis 
Hoofdstraat 1, (0528) 820236

•  Hoorn, PISA  
Draafsingel 59, (0229) 758531

•  Hilversum, Viore  
Oostereind 115, (035) 6853532

•  Hulst, Palazolli  
HuiOranjetuin 15s 
Steenstraat 37, (0114) 371160

•  Katwoude, Huis aan het water 
Hogedijk 7a/7b, 06-81467466

•  Lichtenvoorde, Prisma 
Ludgerhof 2, (0544) 374567

•  Leiden, Scarabee 
Oude Vest 17, 06-52586260

•  Maastricht, Toon Hermanshuis 
Sint Servaasklooster 33, 
(043) 3261000

•  Mijdrecht, ’t Anker 
Hoofdweg 85a, (0297) 565172

•  Musselkanaal, de Nardusbloem 
Schoolstraat 58a, (0599) 653127 

•  Naaldwijk, Carma 
Oranjetuin 15, 06-14237791

•  Nieuw Vennep, Adamas 
E. Prévinaireweg 61, (0252) 680233

•  Kerkrade, Aesclepios 
Wijngracht 45, (045) 5766666

•  Ommen, Vechtgenoten 
Beerzerweg 5 d, (0529) 455767

•  Oostburg, Palazolli Huis 
Tragelweg 2, 06-20642051

•  Ossendrecht, Het Getij  
O.L.V. ter Duinenlaan 199  
06-22823504

•  Ouddorp, de Boei 
Dijkstelweg 33, 06-22111572

•  Overschie, De Boei  
Abtsweg 2-4, 06-29504543

•  Purmerend, Wij-Allemaal Thuis  
Gouw 1, (0299) 406094

•  Rotterdam, de Boei, loc. 
Roparun 
Weimansweg 70 -72, (010) 2152855

•  Rotterdam, de Boei, loc. Kralingen 
Goudseplen 245, 06-10834969

•  Rotterdam, Laurens Cadenza 
Oosterhagen 239, 0800-588 66 78

•  Santpoort, Kennemerland 
Wulverderlaan 51, (023) 8885367

•  Schalkhaar, Kenniscentrum 
Oncologie, Kon. Wilhelminalaan 13, 
(0570) 608600

•  Schiedam, de Boei  
C. van Zantenplein 51 
(010) 4706237

•  Sittard, Toon Hermanshuis  
Paardestraat 31, (046) 4516474

•  Spijkenisse, de Boei 
Zomerakker 415, 06-38924833

•  Steenwijk, Steenwijkerlande 
Parallelweg 15, 06-46343537

•  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, Palazzoli Huis 
Vredehoflaan 370, (0118) 413932

•  Voorne Putten, de Boei 
Kerkstraat27, 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) 524986

•  Zwolle, De Zonnesteen  
Koestraat 4, (038) 337652

•  Zwolle, Intermezzo 
Dr. Spanjaardweg 29, (038) 4246088
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Allereerst kwam uroloog dhr. P. Minnee 
aan het woord. Hij vertelde over de functie 
van de prostaat en over de afwijkingen die 
kunnen voorkomen. De diagnostiek bij een 
vermoeden van prostaatkanker kwam aan 
de orde en de verschillende classificaties 
ervan. Ook gaf hij een globaal overzicht 
van de mogelijke behandelingen. Er was 
een levendige communicatie over en weer 
met de aanwezigen waarbij veel vragen 
aan de orde konden komen.

Vervolgens was nog voor de pauze onze 
vertegenwoordiger Gerard Kok aan de 
beurt. Hij vertelde op persoonlijke wijze 
hoe het hem is vergaan met zijn ziekte 
en het grote belang dat hij ervoer in 
het contact met een lotgenoot. Dat was 
niet alleen emotioneel van nut maar ook 
heel praktisch over hoe de ander de 
behandeling en de consequenties ervan 
heeft ervaren. Juist daarom werden de 
aanwezigen uitgenodigd het werk van 
ProstaatKankerStichting.nl te steunen.

Afsluitend was er de seksuoloog 
mw. W. Berghuis. Dat seks leuk is weten 
we. En dat je er heel leuk over kan vertellen 
bleek maar weer in deze voordracht. Hoe 
zwaar het onderwerp ook was, er werd 
gelachen. Het verschil in seksebeleving 

tussen een man en vrouw werd plastisch 
toegelicht. Ze riep ook de mannen op om 
alert te zijn op de behoeften van en de 
spanningen bij de partner. Uitgebreid ging 
ze in op de mogelijke verstoringen van het 
seksleven. Maar benadrukte ze: “Kijk vooral 
naar de mogelijkheden, zorg voor een 
veilig gevoel. Ook al heb je prostaatkanker, 
dan nog zijn er vele mogelijkheden om  
met elkaar de vreugde van de seksualiteit 
te genieten”.

Tot slot was er nog maar weinig tijd voor 
het stellen van vragen. Enkele werden nog 
beantwoord. Dokter Minnee, de uroloog, 
vertelde ten slotte dat als men nog met 
belangrijke vragen zat, er een afspraak 
gemaakt kan worden om op het spreekuur 
in een persoonlijk gesprek deze beantwoord 
te krijgen. Voorwaar een goed initiatief.

De ploeg van ProstaatKankerStichting.nl  
ging met een goed gevoel naar huis: 
tevreden reacties van de aanwezigen 
en van de staf van de afdeling urologie. 
En... negen aanwezigen hadden zich 
als donateur aangemeld. Met dank aan 
de medewerkers van het Langeland 
Ziekenhuis voor deze geslaagde en  
nuttige avond.

Willem de Hoog / Gerard Kok

U kunt er over vragen! 
De prostaat

 Langeland Ziekenhuis in 
Zoetermeer

Het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer organiseerde op 12 maart in samen-
werking met ProstaatKankerStichting.nl een informatieavond met bovenstaand 
thema. De avond was bestemd voor iedereen die vragen heeft over de gezonde 
of zieke prostaat. Ruim 90 mensen zorgden voor een volle zaal. De deelnemers 
waren patiënten, partners maar toch ook mannen die niet ziek waren maar die wel 
meer wilden weten.

Iets te schenken? 

Direct of via testament? 

Vergeet de 

ProstaatKankerStichting 

niet!
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Na weer enkele jaren organiseerde dit zieken-
huis in onze regio op dinsdag 3 april een
avond over “Prostaatkanker, diagnostiek  
en behandeling”.

Als eerste gaf Dr. J.Fernandez een duidelijke 
uitleg over de mogelijkheden van de diagnos- 
tiek bij prostaatkanker. Hierna verzorgde  
mevr. E.Guldemond beknopt voorlichting  
over de problemen in de bekkenbodem en  
de fysiotherapie daarbij.  
Met behulp van een DVD werd in 10 minuten  
tijd een korte voorlichting gegeven over  
ProstaatKankerStichting.nl: wie organiseert 
wat en wanneer. En er werd een oproep  
gedaan om zich aan te melden als donateur.
Na de pauze lichtte Dr. A. van der Torre de 

behandeling van prostaatkanker uitgebreid 
toe. Op een zeer toegankelijke manier vertelde 
zij over de ins en outs van de therapeutische 
mogelijkheden c.q. de nieuwste medicinale 
mogelijkheden. Tot slot was de beurt aan mevr. 
A. de Bruijn, oncologie verpleegkundige.

Aan het eind van de avond werd volop gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om vragen te 
stellen aan de specialisten. De leiding van deze 
avond was in goede handen van dhr. W.Bijkerk, 
teamleider poli urologie. De avond werd door 
ongeveer 25 belangstellenden bezocht, er waren 
2 aanmeldingen als donateurs. De informatietafel 
werd verzorgd door Rob Mol uit Middelburg.

Jan van der Kooi

Het inloophuis De Blauwe Anemoon in  
Gorinchem zet zich in voor kankerpatiënten.
Op 13 februari j.l. organiseerden zij voor het 
eerst in hun nog korte bestaan een  
voorlichtingsmiddag speciaal voor mannen 
met prostaatkanker, dit in samenwerking 
met ProstaatKankerStichting.nl.

Als deskundige was Anneke Meerkerk, 
verpleegkundig specialist urologie van het 
Beatrixziekenhuis in Gorinchem uitgenodigd. 
Zij gaf een lezing over prostaatkanker met behulp 
van een duidelijke powerpoint presentatie. In 
een open, ontspannen sfeer is kennis genomen 
van alle facetten van prostaatkanker. Met name 
werd ingegaan op de onderzoeken die nodig 
zijn om de diagnose te kunnen stellen, de 
behandelingen en de eventuele complicaties. 
De mannen in het aanwezige gezelschap, drie 
daarvan waren er met hun partners, hadden alle 
mogelijke behandelingen ondergaan variërend 

van operatie, bestraling, hormoontherapie tot 
‘waakzaam afwachten’. Dit laatste houdt in dat 
het PSA (prostaat specifiek antigeen) nauwkeurig 
wordt gevolgd. Er ontstond een ongedwongen 
discussie.

Daarna gaf Jan Schaap van 
ProstaatKankerStichting.nl, zelf “ervarings-
deskundige”, informatie over de doelstellingen 
van ProstaatKankerStichting.nl, het 
lotgenotencontact en de beschikbaarheid 
van documentatie en de bereikbaarheid van 
ProstaatKankerStichting.nl via de website 
www.prostaatkankerstichting.nl. Tot slot 
vertoonde hij een korte informatieve film 
over ProstaatKankerStichting.nl. Enkele 
mannen schreven zich in als donateur en 
kregen gelijk het Prostaatkanker logboek van 
ProstaatKankerStichting.nl mee naar huis.

Vrijwilligers van De Blauwe Anemoon, Bea en 
Sanne, completeerden de middag door goed te 
zorgen voor de inwendige mens en waren het 
ermee eens dat deze middag een succes was en 
voor herhaling vatbaar.

Mensen met prostaatkanker

INFORMATIEAVOND  
IN HET GROENE HART  
ZIEKENHUIS IN GOUDA
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In meer dan 40 ziekenhuizen in 
Nederland gaan dit jaar leden van 
ProstaatKankerStichting.nl in gesprek 
met artsen en verpleegkundigen. 
Doel van deze Els-Borstgesprekken: 
wederzijds begrip en daardoor beter 
contact tussen zorgverlener en patiënt. 
Wat zijn de ervaringen en effecten? 
 
Patiënten die meedoen aan een 
Els-Borstgesprek, waarderen de openheid 
van de zorgverleners en het informele 
contact met hen. Deelnemer Matt Dings: 
‘Gewoonlijk luister ik naar de arts, maar 
nu luisterde de arts naar mij. Dat was 
weldadig om mee te maken. Ik voelde 
me gehoord. Anders dan ik had verwacht, 
stelden de arts en verpleegkundige zich 
niet verdedigend op. Ze hadden aandacht 
voor wat ik en andere patiënten en naasten 
vertelden. Ze keken wat ze ervan konden 
opsteken.’ 

Onder de indruk
De zorgverleners zijn onder de indruk van 
de verhalen van de patiënten en naasten. 
Een verpleegkundige: ‘Een patiënt vertelde 
dat hij vier jaar aan huis gekluisterd was 
geweest vanwege incontinentie na de 
behandelingen. 

Hij had voor de operatie niet gehoord 
dat dit een mogelijk gevolg was. Achteraf 
had hij ook niet gehoord wat eraan te 
doen was. Dat vond ik erg nalatig. Ik 
besef daardoor nog sterker hoe belangrijk 
voorlichting en begeleiding zijn. Ik 
ga patiënten meer meegeven dat ze 
altijd bij ons terechtkunnen, ook na de 
behandelingen. Vooraf zijn patiënten niet 
altijd bezig met gevolgen, omdat ze eerst 
die kanker weg willen hebben.’ 

Een paar woorden zijn genoeg
Een arts vertelt dat hij door het 
Els-Borstgesprek beter beseft hoe 
belangrijk de arts en zijn boodschap 
voor de patiënt zijn. Hij begrijpt nu beter 
dat patiënten daarom naast medische 
deskundigheid ook aandacht en 
inlevingsvermogen verwachten. Matt Dings 
geeft aan hoe de arts zijn betrokkenheid 
kan tonen: 
‘Als patiënt snap je wel dat de arts geen 
uren de tijd voor je heeft. Maar een blik, 
een paar woorden zijn genoeg om je te 
laten voelen dat je er niet alleen voor staat. 
En niet alleen mondige patiënten hebben 
behoefte aan die aandacht en inleving, ook 
patiënten die liever aan de arts overlaten 
wat er gebeurt.’

Els-Borstgesprekken voor 
betere communicatie

Arts en patiënt leven zich 
in in elkaars wereld

Arts: ‘Ik heb wel 

200 patiënten 

in behandeling, 

maar door het 

Els-Borstgesprek 

ben ik weer scherp, 

heb ik weer meer 

aandacht.’
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Eyeopener
Ook Dings gaf de artsen 
en verpleegkundigen 
het advies om aandacht 
te hebben voor 
comorbiditeit: dat 
patiënten niet alleen 
prostaatkanker hebben 
maar mogelijk ook 
andere aandoeningen. 
Dat was een eyeopener 
voor de zorgverleners. 
Zelf heeft Dings 
COPD en het viel hem 
op dat daar weinig 
aandacht voor was, 
terwijl het zorgde voor 
complicaties tijdens zijn 
behandelingen. 

Informatieuitwisseling
Wat Dings meenam van het Els-Borstgesprek? 
‘Ik besef nog beter dat je aan de arts moet 
aangeven wat voor jou belangrijk is. 
Breng dat ter sprake en ga niet teveel uit van 

de beperkte tijd van 
de arts. De arts vindt 
het zeker ook prettig 
om te weten wat jou 
bezighoudt. Het gaat om 
informatieuitwisseling.’ 

Meer info en deelnemen 
Dankzij ProstaatKanker-
Stichting.nl zijn er al 
veel deelnemers aan 
de Els-Borstgesprekken 
van de samenwerkende 
kankerpatiënten-
organisaties. 

Vindt u communicatie belangrijk en wilt u ook 
meedoen aan een of meer Els-Borstgesprekken? 
Ga voor meer info en aanmelden naar www.
nfk.nl > over de NFK > vacatures. 

In de strijd tegen prostaatkanker is kennis over de ziekte en inzicht in het leven van u als patiënt 

noodzakelijk om de zorg verder te optimaliseren en uw levenskwaliteit voorop te blijven plaatsen.

Neem daarom deel aan de Oncollege survey via de website www.prostaatkankerstichting.nl.

Uw antwoorden zijn een belangrijke bron van informatie die hét antwoord kunnen opleveren voor 

de prostaatkankerpatiënt van morgen.

wat is uw antwoord op 
prostaatkanker?

JAN-13-H60680_Oncollege_NL.indd   1 07-05-13   15:12

Naaste van een patiënt: 

‘Kankerdiagnose is het 

beroerdste dat we

 in ons leven hebben 

meegemaakt. 

Dan heb je een 

vertrouwensband nodig 

met de zorgverleners.’
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U kunt de kip vervangen door varkens-
filet of rundvlees. Geef er gekookte rijst 
en broccoli-saltati bij. U kunt de satésaus 
goed invriezen. 

voor 4 personen
• 4 kipfilets, in dikke reepjes

Voor de marinade
• 3 eetlepels sojasaus
• 1 eetlepel citroensap
• 1 eetlepel olijfolie
• 1 middelgrote ui, gesnipperd
• 3 teentjes knoflook, gehakt
• 1 tl chilipoeder
• stukje verse gember van 2,5 cm, geraspt
• 2 tl bruine suiker

Voor de satésaus
• ½ tl kurkuma
• ½ tl kerriepoeder
• ½ tl cayennepeper
• 2 tl suiker
• 2,5 dl kokosmelk
• 100 g zoute pinda’s, grof gemalen
• 1 tl citroensap, of naar smaak
• zout

Meng alle marinade-ingrediënten in een 
kom en voeg de kip toe.
Bedek de kip goed met marinade.  
Laat 24 uur in de koelkast marineren.
Verwarm de oven voor op 200 °C.

Voeg voor de saus kurkuma, kerriepoeder, 
cayennepeper en suiker aan de melk toe 
en breng langzaam aan de kook.  
Roer voortdurend, voeg de pinda’s toe 
en laat in 2–3 minuten zacht sudderend 
inkoken. 

Voeg citroensap en zout naar smaak toe. 
Als de saus te dik wordt, voegt u nog wat 
kokosmelk toe.

Rijg de repen kip zigzaggend aan metalen 
spiesen en leg ze op een bakplaat. Bak 
25–30 minuten of tot de kip gaar is onder 
af en toe inkwasten met de marinade in de 
oven. Geef er de satésaus bij.

Dit recept en andere recepten kunt u 
terugvinden in “Het kookboek voor alle 
mannen (en hun vrouwen)”, Poiesz Uitge-
vers bv, Koog aan de Zaan, te bestellen 
via www.soemer.nl

Kipsaté

Zeer rijk aan 
alliumgroenten. 
Rijk aan seleen, 

peulvruchten
per portie: 

476 kcal, 
20,6 g vet, 

4,0 g verzadigd 
vet

Dr.John Rayman 
heeft ons dit 

recept gegeven.



EENmaLigE aUTOmaTiscHE 
afscHRijviNg

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

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

Naam

adres

Telefoonnummer

geboortedatum

van ProstaatKankerstichting.nl gehoord via

voorletters

Postc. + plaats

E-mailadres

Beroep

m/v*
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meldt zich aan als lotgenoot/donateur, waarvoor een jaarlijkse vrijwillige bijdrage geldt 
van minimaal € 25,=. graag de bijdrage overmaken op rekening 62 06 109 t.n.v. 
ProstaatKankerstichting.nl te Utrecht.

Ondergetekende verleent hierbij eenmalige machtiging om van zijn/haar rekening- 

nummer                 een bedrag van             (minimaal € 25,00) af te 

schrijven.

Datum:     Handtekening

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

gratis voor nieuwe donateurs 
Het Prostaatkanker Logboek
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EVEN VOORSTELLEN
Ook het magazijn van 
ProstaatKankerStichting.nl 
groeit mee 
Sinds 1 maart 2013 is ons nieuwe magazijn in gebruik genomen.
Het magazijn is gevestigd in Dordrecht. We hebben een ruimte gehuurd 
bij Shurgard. 

Deze vestiging is gunstig gelegen. Een directe verbinding met de A16, 
aan de zuidkant van de Drechttunnel verzekert een goede bereikbaarheid.

Jan Schaap heeft het materiaalbeheer op zich genomen en wordt hierbij 
geassisteerd door Henny Bezemer. Beide heren zijn afkomstig uit het 
bedrijfsleven, wonen in Dordrecht en zijn bekend met materiaalbeheer.

Materiaalvoorziening is bij elk bedrijf of instantie een belangrijke 
financiële post, zo ook bij de PKS.

Om op het beheer van onze materialen goed grip te kunnen houden is 
een goede registratie van de voorraad en binnenkomende en uitgaande 
goederen noodzakelijk.

Jan en Henny zijn zich hier terdege van bewust en willen zo economisch 
mogelijk te werk gaan, zeker om “winkeldochters” te voorkomen.

24

antwoordnummer 1464 
1410 Wc NaaRDEN

Postzegel niet 
nodig

STEUN ONS EN WORD 
DONATEUR

met de steun van donateurs 
kan ProstaatKankerstichting.nl 
zich nóg beter inzetten voor de 
belangen van prostaatkankerpa-
tiënten. 

voor een minimale bijdrage van 
€ 25,00 per jaar word je dona-
teur van de stichting en krijg je 
het Prostaatkankerlogboek als 
een welkomstgeschenk. 

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

Jan Schaap aan het werk in 
ons nieuwe magazijn
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horizontaal 
eerste,  
2x, aanspreektitel, 
aantal, algemeen, 
binnen, 
boom, drinkplaats, 
geen, gegroeid, 
gegroet, 
genoeg, keren, 
kunstwerk, 
kwart, liefkozing,  
noot, ontsloten,  
ook, rivier, 
tegensputteren, 
vliegveld, 
voertuigonderdeel, 
volkomen.
 

verticaal 
bedekken, boom,  
deel v.d. voet,  
erfelijk materiaal, 
europeaan, familielid, 
geweldig, kerkdienst, 
klappen, 
kosten, luiden,  
meubel, minder,  
nuffig meisje, 
onderdaan, pret, 
rotonde, 
schuifbare afsluiting, 
slim, 
slot, stoer,  
windrichting.

Omschrijving 
Los de rebusjes op. Het woord dat eruit komt 
past in het diagram. Plaats, formaat, vorm, alles 
kan van belang zijn. Als extra steuntje worden wat 
aanwijzingen gegeven die in alfabetische volgorde 
staan. Let op: het zijn niet altijd juiste omschrijvingen 
maar soms summiere aanwijzingen. 

Onder de goede inzendingen verloot de redactie  
3 ex. van het boek “Het kookboek voor alle mannen” 
(en hun vrouwen), beschikbaar gesteld door Poiesz 
Uitgevers bv, Koog aan de Zaan ook te bestellen  
via www.soemer.nl

De puzzel is beschikbaar gesteld door FNV veiligheid

Stuur uw oplossing van de puzzel voor  
1 augustus naar:
ProstaatKankerStichting.nl
Tav Redactie Nieuws
Postbus 443
1400 AK Bussum

Of e-mail naar: 
redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl 

P
U

Z
Z

E
L/R

E
B

U
G

R
A

M
d

oor D
irry K

oom
ans

Prijswinnaars puzzel Nieuws nr. 6
J. de Jong, Beetsterzwaag l P. Hoepel, Nieuw-Vossemeer l J. Opperman, Dordrecht
De oplossing van de Nieuws puzzel nr. 6 luidde “Gastvrijheid maakt een klein huis groot”.

Oplossing:
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De redactie heeft de schrijfster, 
journaliste Mirjam Scholten, opgezocht 
met de bedoeling om – in het belang 
van ons lotgenotencontact - haar nog 
wat meer over dit interessante boek 
te kunnen vragen. Het boek bevat 
veel ervaringsverhalen (ook van een 
prostaatkankerpatiënt) en is daardoor 
interessant voor zowel zorgverleners als 
voor hulpzoekers. In de praktijk van onze 
lotgenotentelefoon blijkt dat er heel wat 
lotgenoten (of hun partners) hulp zoeken 
voor hun seksuele problematiek. 
Zij kunnen wellicht baat vinden in of via het 
lezenswaardige boek “Vrij met Seks”. 
Er staan veel tips en adviezen in, verstopt 
in de vele ervaringsverhalen, maar er staan 
ook verwijsadressen in waarmee je, meestal 
via internet, gericht op zoek kunt gaan om 
de hulp te vinden die je nodig hebt.

Niet verkregen zorg
Mirjam beschrijft dat het maar al te vaak 
voorkomt dat mensen die met seksuele 
problemen worstelen niet de zorg krijgen 
(of kunnen krijgen) die ze nodig hebben. 
Dat kan bijv. komen doordat hun eigen 
huisarts er onvoldoende van weet en 
bovendien zijn/haar gidsfunctie niet goed 
vervult door hen niet door te verwijzen 
naar wel goede begeleiding. Diezelfde 
tekortkoming zie je overigens ook wel bij 
specialisten en in de ziekenhuizen waar zij 
werken. Door je als patiënt zelf actief op te 
stellen bij het zoeken naar passende hulp 
bereik je veel meer. Je leert denken vanuit 
de mogelijkheden die je nog wel hebt en 
onderdrukt de aandacht voor wat je helaas 
niet meer kunt. Je leert omgaan met de 
situatie, waardoor relaties die onder druk 
staan verbeteren.

Vrij met Seks
(over relaties en seksualiteit)
Dit boek is eind 2012 gepubliceerd. Het officiële eerste exemplaar werd op 11 april 

2013 tijdens een nascholingsprogramma van tientallen huisartsen in West-Friesland 

aangeboden aan huisarts en seksuoloog Peter Leusink uit Gouda, die het voorwoord 

heeft geschreven.
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Om dit boek te kunnen schrijven zocht zij contact 
met veel mensen die seksuele problemen ervaren 
en in die gesprekken merkte Mirjam dat daarvoor 
in de zorgverlening lang niet 
altijd goede ondersteuning 
verleend werd. Dus, dacht zij, 
ik moet een boek schrijven 
dat de mensen gaat helpen 
om passende zorg te 
verkrijgen. Daarbij moet de 
patiënt soms voor zichzelf 
opkomen, assertief zijn.

Het boek helpt je mondiger 
te worden. Ieder mens is 
anders, dus je moet wel 
de voor jou geschikte 
aanpak weten te vinden. 
Mondigheid helpt daarbij. 
Voor prostaatkanker 
patiënten geldt dubbelop 
dat ze niet over een kam 
te scheren zijn. Immers, 
de geopereerde patiënt 
met erectieproblemen heeft 
wel zin in seks, maar “technische” problemen 
om een erectie te krijgen. Pillen, injecties en 
een vacuümpomp kunnen dan goede diensten 

bewijzen. Terwijl de patiënt die hormoontherapie 
ondergaat het misschien “technisch” nog 
wel zou kunnen, maar hij heeft er domweg 
geen zin meer in dankzij die hormonen. Dat 

vraagt een compleet andere 
benadering. En dan hebben 
we het nog niet eens gehad 
over de man, die aankomend 
prostaatkanker patiënt is, maar 
nog onkundig daarvan al wel 
kampt met erectieproblemen. 
Die heeft weer een nog andere 
begeleiding nodig.

Belangstelling? 
Het boek heeft ISBN nummer 
9789051797985 en is te bestellen 
bij www.gopher.nl of via de gewone 
boekhandel. 
De prijs bedraagt € 17,50. 

Meer informatie: www.mirjamscholten.nl en  
op Facebook.

VoorLichtingSaVonden Waar PLaatS datum tiJd

Gespreksmiddag  Inloophuis De Boei Barendrecht 3 juni 2013 14.00-16.00

Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatiënten Inloophuis Midden Brabant Tilburg 25 juli 2013 13.30-15.30

Els-Borstgesprek Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp 5 september 2013 14.00-16.00

Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatiënten Inloophuis Midden Brabant Tilburg 26 september 2013 13.30-15.30

Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatiënten Toon Hermans Huis  Ede 8 oktober 2013 Zie website

Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatiënten Inloophuis Midden Brabant Tilburg 21 november 2013 13.30-15.30

Voorlichtingsavond ADRZ Goes 27 november 2013 19.00-22.00

Herensocieteit Inloophuis Viore Hilversum Iedere vrijdagmiddag 15.00-17.00

    

in voorbereiding    

    

Voorlichtingsbijeenkomst IJsselland Ziekenhuis Capelle a/d IJssel November 2013 

Inloopmiddag Bibliotheek  Nieuwerkerk a/d IJssel  

Gespreksavond  Inloophuis De Boei Rotterdam  

    



www.prostaatkankerstichting.nl 
Postbus 443, 1400 aK Bussum • e-mail: secretariaat@prostaatkankerstichting.nl 

• telefoon: 088-0029768

Reserveer nu in uw agenda 

woensdag 30 oktober

donateursdag 

ProstaatKankerStichting.nl 

in De Reehorst te Ede.

Meldt u aan d.m.v. bijgesloten 

antwoordkaart


