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Lotgenotentelefoon 0800-9992222 maandag, woensdag, vrijdag van 10.00 - 12.30 uur, dinsdag en donderdag
van 19.00 - 21.00 uur. Ook via e-mail: lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl. Naast een grote informatiebank
waarin alles wat rechtstreeks of zijdelings met prostaatkanker te maken heeft zijn ruim 25 vrijwilligers bereid hun
specifieke ervaringen te delen met lotgenoten. Onder hen 3 partners voor partneraangelegenheden. Indien de
0800 lijn langdurig in gesprek is en u belt met nummerherkenning wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.
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Kees van den Berg

Dit is alweer de laatste editie van Nieuws
Magazine in 2016, de kerstdagen en de
jaarwisseling naderen reeds.
Op 17 oktober jl. bereikte ons het droevige
bericht van het toch nog plotselinge
overlijden van onze oud vicevoorzitter
Hans Blok die tot het voorjaar van
2016 nog actief is geweest voor
ProstaatKankerStichting.nl met grote
toewijding en kennis van zaken. Hij genoot
veel respect binnen het bestuur en zijn
inbreng was op vele terreinen waardevol.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen sterkte
toe bij dit grote verlies en daarnaast veel
kracht voor in de toekomst.
Gezien de groei die
ProstaatKankerStichting.nl (PKS) als
organisatie momenteel doormaakt, richt
ik hierbij aan ieder het vriendelijke verzoek
om alle (aan)vragen, uitnodigingen
en correspondentie te richten aan ons
secretariaat:
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
Concentratie van zorg
Sinds afgelopen zomer wordt er bijna
wekelijks in de media gesproken over
concentratie van zorg. PKS gaat voor
kwaliteit van prostaatkankerzorg en is op
dit moment bezig met het opstellen van
een visienotitie die volgend jaar tijdens
een conferentie zal worden gepresenteerd
aan de belangrijkste stakeholders
waaronder ziekenhuizen, specialisten en
zorgverzekeraars. De verwachting is dat één
en ander zal leiden tot meer concentratie
van zorg.
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Veel genoemd in de Nederlandse
pers is de Martini Klinik in Hamburg.
Aangezien operaties slechts ongeveer
25% uitmaken van het totale aantal
prostaatkankerbehandelingen, blijft PKS ook
voor de overige behandelmogelijkheden
ijveren voor de hoogste zorgkwaliteit
waarbij diagnostiek, behandeladvies,
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behandelplaatsen en nazorg onverminderd
speerpunten blijven. De korte poll op de
homepage van onze website laat zien dat
de meerderheid van onze donateurs kiest
voor de beste zorg waarbij een langere
reistijd van ondergeschikt belang blijkt te
zijn. Wilt u ook uw mening geven over dit
belangrijke onderwerp? Dat kan nog steeds
via www.prostaatkankertichting.nl.
Transparantie van zorg is eveneens een
onderwerp dat PKS als belangenbehartiger
voor prostaatkankerpatiënten zeer
aanspreekt. Als de zorgkwaliteit wordt
gemeten en deze uitkomsten inzichtelijk
worden gemaakt voor de patiënten, houdt
dit de specialisten onderling scherp.
Uiteindelijk komt ook deze stap weer
ten goede aan de kwaliteit van onze
prostaatkankerzorg.
Langs deze weg wil ik al onze vrijwilligers
hartelijk danken voor hun inzet in het
afgelopen jaar. PKS telt inmiddels 2630
donateurs en in 2017 hopen we het aantal
van de 2750 te bereiken.
Voor ieder gezegende kerstdagen
toegewenst en een voorspoedig 2017.
Kees van den Berg
Voorzitter

Hoofdhuidkoeling
kan kaalheid voorkomen
Berrie van der Heide

Door toepassing van hoofdhuidkoeling
bij chemotherapie kan in veel gevallen
onnodig haaruitval voorkomen worden.
In niet alle kankerbehandelcentra wordt
echter actief hoofdhuidkoeling bij
chemotherapie aangeboden.

HOE WERKT HOOFDHUIDKOELING?
De chemische middelen (cytostatica) die worden
toegediend bij chemotherapie beschadigen de
haarcellen. Door een coldcap aan te brengen op
het hoofd voor, tijdens en na het toedienen van
de chemotherapie wordt de temperatuur in de
hoofdhuid verlaagd naar temperaturen tussen
de 25 en 15 graden celsius. De coldcap is met
slangen verbonden aan het koelapparaat en wordt
gekoeld door koelvloeistof. De patiënt is ongeveer
twee uur langer in het ziekenhuis aanwezig dan
wanneer geen hoofdhuidkoeling wordt toegepast.
De doorbloeding van de haarwortels en de
stofwisseling wordt door de lagere temperatuur
verminderd en vertraagd. Bij ongeveer de helft
van de patiënten blijft zo het haar behouden.
Hoofdhuidkoeling kan bij alle soorten kanker
toegepast worden, met uitzondering van
kwaadaardige bloed- en lymfklierziekten zoals
leukemie.

Afbeelding Geef Haar een Kans

Vaker chemotherapie bij prostaatkanker
Chemotherapie bij prostaatkanker wordt
de laatste jaren niet alleen palliatief
aangeboden als pijnbestrijding maar
steeds vaker in een vroegtijdig stadium
toegepast als onderdeel van de zogenaamde
combinatietherapie. Bij die combinatietherapie
wordt hormoontherapie gecombineerd met
chemotherapie om uitgezaaide prostaatkanker
zo lang mogelijk onder controle te houden
totdat de patiënt castratieresistent wordt en er
sprake is van castratieresistente prostaatkanker
(CRPC). Veel meer dan voorheen krijgen
prostaatkankerpatiënten dan ook te maken
met haaruitval als gevolg van de gekozen
behandeling.
Niet in ieder ziekenhuis
Dr. Wim Breed is voorzitter van de
stichting Geef Haar een Kans. Deze voormalig
oncoloog van het Catharina ziekenhuis in
Eindhoven maakt zich er al jaren sterk voor
dat hoofdhuidkoeling wordt aangeboden in
ieder ziekenhuis waar chemotherapie wordt
gegeven. Breed: ‘Je hebt als patiënt die
chemotherapie krijgt al veel te verwerken.
Haaruitval is zo zichtbaar en wordt als extra
vervelend ervaren. Als je dat kunt voorkomen,
dan bereik je veel.’
Op de vraag waarom niet ieder ziekenhuis
bij chemotherapie hoofdhuidkoeling als
behandeling aanbiedt is Breed duidelijk:
‘Dat komt door onderschatting van de
behandelaar van de impact die haaruitval
op de patiënt heeft. Daarnaast kan ook
een rol spelen dat het toepassen van
hoofdhuidkoeling gewoon simpelweg
meer tijd vraagt van de toch al drukbezette
verpleging en moet je de logistiek er op
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Nu chemotherapie ook bij
prostaatkanker als onderdeel

dr. W.P.M. Breed

van de combinatietherapie al in
een zeer vroeg behandelstadium
wordt aangeboden, wordt tijdige
voorlichting nog belangrijker.

Uit de lijst
valt op te maken
dat academische
ziekenhuizen
duidelijk achter
lopen.
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inrichten.’ Het aantal ziekenhuizen waar
hoofdhuidkoeling wordt toegepast groeit
echter gestaag.
Op http://www.geefhaareenkans.com/waartoegepast/de-ziekenhuizen/ is de lijst met
ruim 90 ziekenhuizen die hoofdhuidkoeling
aanbieden te raadplegen. Breed: ‘Uit de
lijst valt op te maken dat academische
ziekenhuizen duidelijk achter lopen.
Omdat ze er minder mee kunnen scoren?’
Identiteit ontleent aan haardracht
Breed: ‘In de beginjaren van chemotherapie
dachten we nog wel dat bij mannen
haaruitval niet als een probleem werd
beschouwd. Uit onderzoek weten we
inmiddels dat zowel vrouwen als mannen
een deel van hun identiteit ontlenen
aan hun haardracht. Zo heeft vanuit
Integraal Kankercentrum Nederland
onderzoeker Corina van den Hurk samen
met de Stichting Geef Haar een Kans
studies verricht op diverse terreinen van
hoofdhuidkoeling. Over effectiviteit,
veiligheid, impact van haaruitval, kwaliteit
van leven, kosten-effectiviteit, temperatuur
van de hoofdhuid, nakoeltijd en het meten
van de mate van haaruitval bij gebruik
van de coldcap. De onderzoeksgegevens
zijn verzameld door behandelaars in
veel Nederlandse ziekenhuizen. Deze
hebben er toe geleid dat Nederland
wereldwijd voorop loopt in de kennis over
hoofdhuidkoeling. Zo weten we inmiddels
uit 10 jaar registratie dat hoofdhuidkoeling
als ondersteuning bij chemotherapie het
meest wordt toegepast bij vrouwen met
borstkanker maar dat daarna de mannen
met prostaatkanker er het meest gebruik
van maken. Pas daarna komen vrouwen met
ovariumcarcinoom en patiënten met kanker
in het maag/darm systeem.’
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Onderzoek verkort nakoeltijd
Hoe belangrijk onderzoek is, blijkt
uit een ander voorbeeld dat Breed
geeft. Door onderzoek naar de ideale
nakoeltijd bij docetaxel is die nakoeltijd
fors teruggebracht. Gangbaar was om
90 minuten na te koelen. Uit onderzoek
over een periode van 5 jaar in meerdere
ziekenhuizen bleek echter dat bij deze
chemokuur bij een koeltijd van 45 minuten
er geen significant verschil in resultaat
werd geboekt. ‘Zo leidt onderzoek
tot verbetering van de toepassing van
hoofdhuidkoeling’, aldus Breed.
Oncologieverpleegkundige speelt
hoofdrol
Volgens Breed is de rol van de
oncologieverpleegkundige cruciaal. ‘Zij
spelen de hoofdrol in de voorlichting over
hoofdhuidkoeling en de daadwerkelijke
toepassing van de coldcap bij het
toedienen van de chemokuur. Er is een
zekere deskundigheid en nauwkeurigheid
vereist voor het aansluiten van de coldcap
en het beheersen van de koeltemperatuur.’
Voorlichting
Breed tot slot: ‘Wij zijn als Stichting
Geef Haar een Kans actief betrokken
bij voorlichting en onderzoek rond
hoofdhuidkoeling. De website
www.geefhaareenkans.com wordt veel
geraadpleegd. Met name voor de
resultaten bij de verschillende soorten
chemotherapie, ervaringsverhalen en
de rubriek Veel gestelde vragen.
Nu chemotherapie ook bij prostaatkanker
als onderdeel van de combinatietherapie
al in een zeer vroeg behandelstadium
wordt aangeboden, wordt tijdige
voorlichting nog belangrijker.’ n

Nieuwe immuuntherapie ook
geschikt voor
prostaatkanker?
Er wordt momenteel wereldwijd
onderzocht of het middel Pembrolizumab
(merknaam Keytruda) ook voor de
behandeling van gevorderd prostaatkanker
van nut kan zijn. Het Radboud in
Nijmegen, het Antoni van Leeuwenhoek in
Amsterdam, het Erasmus in Rotterdam, het
Antonius in Nieuwegein en het Amphia in
Breda doen mee aan dit onderzoek. Chris
Laarakker sprak erover met Prof. Gerritsen
in Nijmegen en Wim Nak met Dr. Bergman
in Amsterdam.

Pembrolizumab
Eerder is er al een immuuntherapie
middel, dat werkzaam bleek tegen een
agressieve vorm van huidkanker (melanoom),
onderzocht op werkzaamheid tegen
prostaatkanker. Helaas werd vastgesteld
dat er bij prostaatkanker geen winst viel
te behalen. Dat terwijl er inmiddels ook
successen zijn behaald met immuuntherapie
in de behandeling van longkanker en
blaaskanker.
Hoe kan dat? Een theorie is dat het DNA
van prostaatkankercellen minder afwijkingen
heeft dan dat bij melanoom, longkanker
en blaaskanker het geval is. Vormen van
kanker met veel DNA-afwijkingen zijn veelal
het gevolg van invloeden van buitenaf,
Pembrolizumab
zoals zonlicht bij melanoom en roken bij
longkanker en blaaskanker. Kennelijk is
is een nieuwer
het effect van dit soort immuuntherapieën
groter naarmate de kankercellen meer
en iets anders
beschadigd zijn. Pembrolizumab is een
nieuwer en iets anders werkend middel,
werkend middel
dan de immunotherapie die eerder bij
prostaatkanker patiënten werd onderzocht
en heeft ook bij melanoom en longkanker
werkzaamheid laten zien. Gezien deze laatste
successen wordt nu in een internationaal
onderzoek de werkzaamheid van
pembrolizumab onderzocht tegen uitgezaaid
en hormoonongevoelig prostaatkanker.
Hoe werkt het?
Ons lichaam wordt beschermd door
afweercellen (immuun cellen). Deze vallen
ziekmakende indringers aan en ruimen die
op, als alles goed gaat. Bacteriën, virussen
maar ook kankercellen zijn zulke indringers.
De T-cellen zijn een type immuun cellen die
een belangrijke rol spelen in het aanpakken
van kankercellen. Om te voorkomen dat
onze T-cellen doorslaan en ook goede
lichaamscellen zouden gaan opruimen,
zijn ze uitgerust met een eiwit dat als rem
werkt. Deze rem, PD-1 genaamd, wordt door
pembrolizumab geblokkeerd zodat ‘de rem
eraf gaat’ waardoor de kankercellen harder
door de T-cellen worden aangepakt.
Helaas kunnen hierdoor ook gezonde cellen
worden aangevallen. Als gevolg hiervan ziet
men bijwerkingen zoals lever problemen,
darmstoringen, huiduitslag en het niet
< Dr. Bergman, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
Foto Marjolein Annegarn
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werken van de hypofyse waardoor de
hormoonhuishouding in de war raakt.
De bijwerkingen kunnen levensbedreigend
zijn, maar zijn over het algemeen goed te
behandelen.

prof. Gerritsen

Belangstellenden
kunnen aan
hun oncoloog
vragen of zij
voor deelname
in aanmerking
komen

Voor wie bestemd?
Eerst moet in een onderzoek de
werkzaamheid van pembrolizumab tegen
prostaatkanker bewezen worden. Dat is op
dit moment allerminst zeker. Mocht dat het
geval zijn dan kan een vervolgonderzoek
verricht worden naar een meerwaarde van
pembrolizumab ten opzichte van bestaande
behandelingen. Maar zover is het nog niet.
In het huidige onderzoek wordt onderzocht
of pembrolizumab werkzaam kan zijn bij
patiënten die uitgezaaide prostaatkanker
hebben die niet meer reageert op
testosteronverlaging alleen en eerder
zijn behandeld met ten minste docetaxel
chemotherapie en met abiraterone of
enzalutamide. Patiënten mogen niet meer
dan drie behandelingen hebben gehad.
Pembrolizumab wordt toegediend als
infuus in de arm als dagbehandeling.
Om de drie weken kan opnieuw een infuus
worden gegeven totdat de bijwerkingen
te ernstig worden, of tot duidelijk is dat
geen verdere verbetering meer bereikt
wordt. De behandeling met pembrolizumab
vormt voor de patiënt geen belemmering
om eventueel daarna nog andere
behandelingen te ondergaan.
Wie komt in aanmerking voor deelname
aan het onderzoek?
Het studieprotocol is uitgebreid en somt
een rij criteria op waaraan een patiënt moet
voldoen om mee te mogen doen aan het
onderzoek. Zoals in de vorige paragraaf al
aangegeven mag een patiënt niet te veel,
maar ook niet te weinig behandelingen
hebben gehad. Ook moet het mogelijk zijn
om biopten van uitzaaiingen af te nemen
en moeten patiënten een goede nier en
leverwerking hebben.
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Belangstellenden kunnen aan hun oncoloog
vragen of zij voor deelname in aanmerking
komen. Als die de kans op deelname
reëel acht, dan kan de patiënt naar een
deelnemend centrum worden verwezen
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waar de verdere screening plaatsvindt.
Totaal worden er internationaal 250
kandidaten gezocht.
Het onderzoek onderscheidt
3 cohorten, dat zijn groepen van patiënten.
Het is een fase 2 onderzoek wat betekent
dat alle patiënten met pembrolizumab
worden behandeld, er is dus geen loting.
Het eerste cohort, van 100 mannen, moet
voldoen aan de eis dat de ‘rem’ PD-1 kan
worden vastgesteld. Slechts 10 tot 20% van
de kandidaten voldoet aan deze eis.
Het tweede cohort, van eveneens 100 man,
moet meetbare uitzaaiingen hebben, in
bijvoorbeeld klieren of organen. Ook bij
deze patiënten wordt gekeken of biopten
van uitzaaiingen PD-1 hebben, maar ook
als deze niet wordt gevonden, dan kan een
patiënt toch meedoen aan het onderzoek.
Dit cohort is voor de helft al gevuld.
In het derde en laatste cohort, van 50
patiënten zaten mannen met alleen
botuitzaaiingen. Dit cohort is al volgeboekt.
Afronding onderzoek
Dit fase 2 onderzoek, waarin de
behandeling dus niet wordt vergeleken
met patiënten zonder die behandeling,
moet snel zijn afgerond. Want aan de
hand van de resultaten van de huidige
studie kan dan worden besloten of er een
fase 3 onderzoek volgt waarin wel met
placebo of een standaard behandeling
wordt vergeleken. Bovendien kan worden
bepaald waar deelnemende patiënten dan
aan moeten voldoen, zoals wel PD-1 of
geen PD-1 aantoonbaar in een biopt van
een uitzaaiing.
Vooralsnog is onduidelijk of pembrolizumab
echt wel goed werkt bij prostaatkanker,
maar zowel de fabrikant als de medische
wereld vinden het de moeite waard
om dit snel uit te zoeken. In het belang
uiteraard van de prostaatkanker patiënt
die met uitgezaaid en hormoonongevoelig
prostaatkanker geconfronteerd is. n

Josine Buiter is bekkenfysiotherapeut
en heeft haar praktijk in Meppel

‘Passie versus
regels….’
Iets meer dan 1 jaar geleden nam ik
een sprong in het diepe, alles wat zo
vanzelfsprekend was liet ik los. Diverse
hindernissen moest ik nemen, achteraf denk
ik wel eens hoe? Maar een mens is blijkbaar
veerkrachtiger dan hij denkt.
Het grootste cadeau was het aanbod om een
tijdje in het huis te mogen wonen van mensen
die tijdelijk naar het buitenland gingen. Ik zie
me daar nog binnenkomen met twee grote
shoppers met persoonlijke eigendommen.
Waar is de tv? waar is de radio? Ik vond niks!
Het huis was licht en het was er heel stil, ik
vond het heel confronterend, ik had alleen
mijzelf.
Ze vertelden mij dat ik een keer bij de buren
mocht komen eten, die hadden een aanschuif
restaurant. Ik besloot de stoute schoenen aan
te trekken en ben gegaan, alleen, doodeng.
Ik mocht aanschuiven bij een gezelschap,
het werd een avond om nooit te vergeten.
Nadien praatte ik tot diep in de nacht met
de eigenaren, beiden rond de 70. Ik hoorde
hun geschiedenis en wat hun nu bewoog om
te doen wat ze deden. Namelijk hun hart
volgen en met veel plezier en passie samen dit
bijzondere restaurant runnen.
Tja, weer alleen thuis dacht ik: wat voel ik
en wat wil ik, wat is mijn passie? Ik ben gaan
tekenen en schrijven. Ik weet niet hoe ik er op
kwam, maar wat mij hielp is om elke dag een
paar dingen op te schrijven waar ik dankbaar
voor was. En in dat rijtje stond ook altijd mijn
werk.
Ik voel me rijk en dankbaar dat ik zo’n
mooi vak heb, heel interessant en vol met
uitdagingen. Heerlijk. Ik doe het met hart en
ziel, het voelt het helemaal niet als werk.

BEDREIGD VOELEN
Er is 1 ding waar ik elk jaar weer tegenaan
loop. Elk jaar moet het weer. Wat? Nieuwe
contracten afsluiten met de zorgverzekeraars.
Het begon al in september. Ik las: Let op, voor
31 oktober dient u het contract te bekijken en
af te sluiten. Doet u dat na die datum, dan kan
het niet meer, of het contract gaat later in.
Er bekruipt me dan altijd een unheimisch
gevoel, ’t voelt als bedreigd worden.
Elk jaar zijn er ‘nieuwe regels’. Elk jaar dien je
weer vragenlijsten in te vullen. Afhankelijk van
je antwoorden krijg je een contract voorstel.
Ook bedenken ze elk jaar wel iets nieuws.
Per zorgverzekeraar ook nog andere regels.
Ik snap iets niet en bel ik maar ff. Ik krijg als
antwoord dat niet alles helemaal rond is, of
ik ondanks maar alvast wil aangeven dat ik in
ieder geval ‘de intentie’ heb om eraan deel te
nemen.
Die intentie heb ik wel, tegelijkertijd zakt me
spreekwoordelijk de broek af. Waarom ben ik
(bekken)fysiotherapeute geworden? Omdat
ik zorg wil bieden aan mensen die dat nodig
hebben, niet om uren met de administratie
bezig te zijn en me druk te maken over
behandelindexen enz. Ik vind het minachting
naar zowel de behandelaar als naar de cliënt.
Eens per jaar, ten tijde van de contracten
zakt de moed me in de schoenen, ik kan niet
voorkomen dat ik een traan wegpink. Gelukkig
wint mijn passie het telkens weer. Dat is
waarom ik doorga, zoals vele collega’s. n
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Neem dat gesprek met de
dokter toch gewoon op!
Door Dianda Veldman, directeur-bestuurder
Patiëntenfederatie NPCF

Je zult maar patiënt zijn en naar de
dokter moeten voor een gesprek of
consult. Wat moet je doen? Hoe weet
je zeker dat je na het consult nog alles
weet wat de dokter heeft gezegd?
In de media spelen de onderzoeken
over die vraag haasje over.

10

En dat is niet gek. Ik sprak laatst een
echtpaar dat naar de dokter was
geweest. Toen ze buiten kwamen zei
de vrouw: ‘Wat zei de dokter nou
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precies?’ Waarop de man zei: ‘Ik weet het
niet. Ik dacht dat jij zat te luisteren, want
je zat constant ja te knikken’. Hadden ze
het gesprek nu maar opgenomen, denk
ik dan.
Het moet kunnen
De discussie over opnemen begon met
minister Schippers van Volksgezondheid.
Die schreef aan de kamer dat zij vindt dat
de patiënt een gesprek met de dokter
moet kunnen opnemen. Het gaat soms
om heel ingrijpende zaken en dan is het
goed om later thuis in alle rust nog eens
goed te luisteren wat de dokter heeft

Minister Schippers heeft eerder dit jaar een brief aan de Tweede Kamer geschreven over het
opnemen van het gesprek met de dokter. ‘Goede zorg veronderstelt dat hulpverlener en patiënt het
zo veel mogelijk eens zijn welke behandeling of welk onderzoek het beste past bij de situatie waarin
de patiënt zich bevindt. Samen beslissen is het adagium. Daarvoor is het gesprek tussen hulpverlener
en patiënt cruciaal. Vooral wanneer het een emotioneel beladen gesprek is, is de kans groot dat
de patiënt niet alles onthoudt van wat tijdens het consult tussen hem of haar en de zorgverlener
is gewisseld. Daarom kan het opnemen van het gesprek, om dat thuis nog eens af te luisteren, de
patiënt helpen om zijn gedachten op een rij te zetten en beslissingen te nemen. Ik vind het dan ook
een goed idee dat de patiënt en arts samen afspreken het gesprek op te nemen’, aldus de minister.

gezegd. Wij, Patiëntenfederatie NPCF,
vinden dat een goed idee. We roepen al
langer dat je niet alléén moet gaan als
je een moeilijk gesprek verwacht met de
dokter. Neem iemand mee die wat meer
afstand heeft. Want uit tal van onderzoeken
blijkt dat de patiënt, zodra hij over de
drempel van de spreekkamer stapt, echt
patiënt is. Dan ben je vragende partij.
En verdwijnen alle goede voornemens als
sneeuw voor de zon. Want je wilt dat de
dokter je beter maakt. Of tenminste het
leed verzacht.
Geen eenrichtingsverkeer in de
spreekkamer
Wij hebben met de Federatie van Medisch
Specialisten bedacht wat de patiënt en de
dokter kunnen doen om het gesprek in de
spreekkamer minder éénrichtingsverkeer
te maken. We hebben het over samen
beslissen. Niet meer: dokter zegt het maar.
Maar: wat kunnen we samen doen?
En om samen te kunnen beslissen hebben
de Patiëntenfederatie en de Federatie van
Medisch Specialisten de drie goede vragen
voor in de spreekkamer benoemd
(zie 3goedevragen.nl).
Het opnemen van een gesprek in de
spreekkamer kan de patiënt ook helpen om
een betere keuze te maken. Dat kan met
je telefoon, of je maakt aantekeningen.
Of je vraagt tegen het einde van het
gesprek of de dokter de belangrijkste
punten op schrift wil zetten. Beter nog:
of de dokter de samenvatting even op
telefoon wil inspreken. Dan kun je er thuis
nog eens goed over nadenken.
Dokter wil soms niet
Opnemen valt niet goed bij een deel van
de specialisten. Dat weten we omdat
de Federatie Medisch Specialisten dat
samen met Radio1 heeft onderzocht.
Sommige dokters zien het als een motie van

wantrouwen. Liever niet, zei een groot deel
van de ondervraagde dokters.
De patiënt is zich daarvan bewust bleek uit
een onderzoek dat is gedaan op verzoek
van verzekeraar Zilveren Kruis. Nog geen
4 procent van de patiënten neemt het
gesprek op. Maar degenen die het doen,
zijn achteraf wel tevreden. ‘Ik kwam uit een
operatie en kreeg te horen dat ze even
wilden zeggen wat er was gedaan.
Er was niemand bij, dus ik heb gevraagd
of ik het kon opnemen. Dat mocht, en ik
ben nog steeds blij dat ik het heb gedaan.
Nu kon ik in alle rust luisteren wat ze
hadden gezegd’, laat een patiënt weten.
Dat geeft precies aan hoe het zit. De patiënt
neemt niet op, maar een groot deel van
de patiënten zou het gesprek wel willen
opnemen. Maar doet het niet om de
dokter niet voor het hoofd te stoten.
In overleg gewoon doen
Al die onderzoeken over wel of niet
opnemen brengen alleen maar ruis in de
relatie tussen patiënt en dokter. Ik stel voor
dat de patiënten in overleg met de dokter
een moeilijk gesprek opnemen. Niet om
de dokter achteraf ter verantwoording te
roepen. Maar wel om er zelf als patiënt
beter van te worden. Om niet meer in de
spreekkamer ja te moeten zeggen, terwijl
je nog niet alle gevolgen kent en kunt
overzien. Dat is niet alleen goed voor de
patiënt, het is ook beter voor de dokter.
Niet verder onderzoeken, gewoon doen
dus. n
Bron: NPCF
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De prostaat binnen
de scan van het
bekken

Brachy therapie
met slechts een enkele dosis
Wim Nak

12

20 uitwendige bestralingen. De studie
loopt nog steeds (wij schreven daarover
in Nieuws nr. 11 van juni 2014), er kunnen
nog 100 patiënten in de studie worden
opgenomen.

Op 16 november 2016 is Shafak
Aluwini gepromoveerd. De titel van
zijn proefschrift luidt Hypofractionated
radiotherapy for prostate cancer: How
far can we go? Om daar aan de lezers
Bij een gunstige vorm van prostaat kanker
kan een behandeling met HDR inwendige
van Nieuws enige toelichting op te
bestraling (twee dagen) of met
kunnen geven sprak
de redactie met dokter
Cyberknife robot bestraling (vier
De behandelde dagen in een week) een korte en
Aluwini.
zeer nauwkeurige behandeling
patiënten zijn
Wanneer prostaatkanker
bieden. Deze behandelingen
heel tevreden
worden al jaren in het Erasmus
wordt behandeld met
MC geboden door dr. Aluwini.
uitwendige bestraling,
met die
dan volgen er standaard
behandeling
Momenteel wordt in het Erasmus
36 – 39 bestralingen, met
evenzovele malen een
MC onder leiding van dr. Aluwini
ziekenhuisbezoek.
onderzocht of het verantwoord
is om met slechts eenmalige brachy
Er wordt al geruime tijd onderzocht
bestraling te volstaan. Dat is de PROGRESS
of dat aantal bestralingen kan worden
studie (PROstate hiGh dose RatE Single
beperkt. Het prostaatcentrum waar
fraction Study). In juli jl. is de eerste
dokter Aluwini aan verbonden is biedt
daartoe mogelijkheden.
patiënt behandeld, inmiddels zijn er al drie
Als je een hoog risico kanker hebt dan
gevolgd en nummer vijf is in aantocht.
kun je deelnemen aan de Probach
De eerste 10 worden bestraald met 19 Gy,
als dat goed gaat dan worden de volgende
studie waarbij een arm van de studie
10 bestraald met 19,5 Gy en als ook dat
de combinatie behandeling biedt van
eenmalige brachy bestraling gevolgd door
goed gaat de laatste 10 met 20 Gy.

Nieuws | Magazine van ProstaatKankerStichting.nl | december 2016 | nr. 21

Dr. Shafak Aluwini

Zo’n op het oog kleine stap van 0,5 Gy is te
vergelijken met twee of drie extra externe
bestralingen, wat relevant kan zijn voor de
controle van de kanker.
Hoe gaat zo’n one dose bestraling in zijn werk?
Aluwini: ‘eerst wordt er een speciale CT scan
gemaakt waardoor de locatie van de prostaat
binnen het bekken
goed wordt
Er wordt al geruime
gedefinieerd.
tijd onderzocht
De brachy naalden
moeten de
of dat aantal
prostaat immers
bestralingen kan
wel goed kunnen
bereiken. Het
worden beperkt
bekken mag niet
in de weg zitten.
Als de patiënt geschikt is bevonden voor de
brachy dan volgt een MRI van de prostaat.
De dag behandeling begint met een rug prik
waarna de katheters geplaatst worden in de
prostaat. Vervolgens de bestraling gedurende
25 minuten. Na verwijdering van de katheters
mag de patiënt alweer naar huis!
De behandelde patiënten zijn heel tevreden met
die behandeling in 1 dag. Tot nu toe blijken de
bijwerkingen mee te vallen, maar de tijd voor een
oordeel daarover is nog te kort. Patiënten worden
goed gevolgd met zelf in te vullen uitgebreide
vragenlijsten over ondermeer eventuele
incontinentie en impotentie.’
Kan iedereen voor deze behandeling in
aanmerking komen?
Aluwini: ‘neen, mensen die al veel plasproblemen
hebben moet je dit niet aandoen. Ook prostaten
groter dan 50cc kunnen niet behandeld worden
met brachy, tenzij uit de CT-scan zou blijken dat
die grote prostaat toch heel goed bereikbaar is.’
Kun je deze ‘one dose brachy’ inzetten als
focale therapie?
Dr. Aluwini: ‘daar ben ik geen voorstander van.
Meestal zit er in de prostaat meer dan alleen de
op dat moment zichtbare tumor. Behandel je
alleen de tumor, dan gaan andere plekjes later
toch alsnog problemen geven. Beter is het om
de hele prostaat te behandelen, want dan loop je
dat risico niet meer en voor de patiënt maakt het
niets uit, aangezien de eenmalige fractie toch al
de hele prostaat behandelt en weinig bijwerkingen
veroorzaakt.’

Aan het slot van ons gesprek vertelt dokter Aluwini
hoe hij zijn missie ziet: ‘de behandeling moet hard
zijn voor de kanker, maar mild voor de patiënt.
Met al onze onderzoekingen en vernieuwingen
staat de kwaliteit van leven van de patiënt na de
behandeling voorop. Al sinds 2007 monitoren wij
dat bij al onze patiënten via de periodiek in te
vullen vragenlijsten. n
Bron: Mijn Gezondheidsgids
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Verwijsgids Kanker online
14

Integraal Kankercentrum Nederland
(IKNL) lanceert de Verwijsgids Kanker,
de eerste landelijk dekkende sociale kaart
voor aanvullende zorg en begeleiding bij
kanker, op ieder moment na diagnose.
In de Verwijsgids Kanker staan onder meer
gegevens van individuele zorgverleners,
instellingen en patiëntenorganisaties.
Patiënten en naasten kunnen Verwijsgids
Kanker rechtstreeks raadplegen. De
postcodefilter maakt het mogelijk om zorg
zo dicht mogelijk bij huis te selecteren.
De patiëntenorganisaties zijn blij met het
initiatief: ‘De Verwijsgids levert betrouwbare
informatie, biedt keuzemogelijkheden
aan zorgverleners en draagt zo bij aan
zelfmanagement’, aldus
Prostaatkankerstichting.nl
Verwijsgids Kanker biedt sociale kaart voor
aanvullende zorg
In de Verwijsgids Kanker zijn gegevens
opgenomen van individuele zorgverleners,
waaronder psychologen, geestelijk
verzorgers, maatschappelijk werkers,
fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten,
huid- en oedeemtherapeuten, haarwerkers en
borstprotheseleveranciers. Daarnaast staan in
de gids gegevens van psycho-oncologische
centra, revalidatie-instellingen,
re-integratiebureaus, inloophuizen en
patiëntenorganisaties. Ook (online)
zelfhulpprogramma’s en groepscursussen
zijn te vinden in de Verwijsgids. In de
toekomst komen daar ook gegevens bij
over palliatieve zorg, zoals hospices.
De gids is ontwikkeld in samenwerking
met Kanker.nl, Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), KWF
Kankerbestrijding, VU/VUmc (onderzoeksgroep
Samen leven met kanker, OncoKompas),
Stichting OOK en de Nederlandse Vereniging
voor Psychosociale Oncologie (NVPO).
Groeiende behoefte aan nazorg bij
kankerpatiënten
De komende jaren stijgt het aantal nieuw
gediagnosticeerde kankerpatiënten en leven
mensen met kanker langer. Steeds meer
patiënten krijgen daardoor te maken met de
gevolgen van hun ziekte en de behandelingen.
Uit onderzoek blijkt dat circa 30% van
de mensen met kanker behoefte heeft
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aan aanvullende zorg en begeleiding.
Veelvoorkomende problemen zijn: angst,
vermoeidheid, stress, somberheid en het
omgaan met de blijvende (fysieke) gevolgen
van hun ziekte. Met als mogelijke gevolg: een
verminderde arbeids- en maatschappelijke
participatie en een lagere kwaliteit van leven.
Voor patiënten, naasten en verwijzers is het
van groot belang om te weten waar (bij hen
in de buurt) deskundige en betrouwbare
ondersteunende behandelings- en
begeleidingsmogelijkheden te vinden zijn.
Er worden steeds meer evidence based
interventies ontwikkeld voor patiënten om
deze klachten te verminderen of om ze te
voorkomen. Ook deze interventies komen
in de Verwijsgids Kanker.
Alle informatie voor doorverwijzing bij elkaar
Zorgverleners in de ziekenhuizen gebruiken vaak
diverse instrumenten (zoals de Lastmeter) om
op diverse momenten tijdens het ziekteproces
in kaart te brengen in welke mate de patiënt
problemen heeft op psychisch, sociaal en fysiek
gebied. Op basis hiervan wordt een persoonlijk
nazorgplan gemaakt. Daarbij vindt doorverwijzing
plaats naar een professional. Op dat moment
kan de Verwijsgids Kanker zijn nut bewijzen.
Voortaan staat op één plek alle informatie
bij elkaar. Binnen de verwijsgids kan op
verschillende manieren gezocht worden.
Bijvoorbeeld op klacht/probleemgebied zoals
vermoeidheid . Vanuit verschillende disciplines
(fysiotherapie, cognitieve gedragstherapie,
groepsrevalidatie of via een online
zelfhulpprogramma) kan deze klacht behandeld
worden, afhankelijk van de voorkeur van de
patiënt. Zo krijgt deze zorg op maat.
Koppeling met Oncokompas en Ookwijzer
IKNL werkt samen met diverse beroeps- en
koepelorganisaties om de betrouwbaarheid
te garanderen. Deze organisaties bepalen
de kwaliteitscriteria waaraan de individuele
zorgverleners moeten voldoen voor opname in
de Verwijsgids Kanker. Daarnaast zorgen zij voor
het aanleveren en actualiseren van de gegevens.
De database van de Verwijsgids Kanker wordt
gekoppeld aan diverse instrumenten zoals
Oncokompas en de Ookwijzer. IKNL onderzoekt
in hoeverre de database ontsloten kan worden
via ziekenhuizen en platforms als Kanker.nl. n
www.verwijsgidskanker.nl

Sponsoring
van dePKS door
farmaceutische
bedrijven:
een probleem?

Ad Sitsen

U heeft wellicht gelezen dat
ProstaatKankerStichting.nl (PKS) financiële
steun ontvangt van verschillende farmaceutische
bedrijven. Deze bedrijven brengen alle een of
meer geneesmiddelen op de markt voor de
behandeling van mannen met prostaatkanker.
Het kan dus geen toeval zijn dat deze bedrijven
als sponsor willen optreden van de PKS. Het is
natuurlijk ook niet geheel belangeloos. De vraag
is of dat mag en of dat mogelijk tot ongewenste
beïnvloeding leidt.
In 2012 is een code opgesteld door o.a. het
Nederlands Huisartsen Genootschap en de Orde
van Medisch Specialisten betreffende sponsoring
van o.a. patiëntenorganisaties met de naam ‘Code
ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding
door belangenverstrengeling’. Deze wordt mede
onderschreven door o.a. de Nederlandse Federatie
van Kankerpatiëntenorganisaties, de Nederlandse
Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de
Vereniging samenwerkende Ouderen patiëntenorganisaties en Vereniging Innovatieve
Geneesmiddelen (v/h Nefarma).
De PKS houdt zich aan deze code die uitgaat van
transparantie (PKS vermeldt in het jaarverslag de

sponsoren), proportionaliteit (naarmate de kans op
beïnvloeding groter is moeten meer maatregelen
worden genomen om belangenverstrengeling
te voorkomen) en verantwoordelijkheid (wie is
verantwoordelijk voor het beleid betreffende
oneigenlijke beïnvloeding; bij de PKS is dat het
bestuur).
Geen directe of indirecte reclame
Maar er is meer. De Stichting Code
Geneesmiddelenreclame (www.cgr.nl) waaraan de
artsenorganisatie KNMG, de apothekersorganisatie
KNMP, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
en vele andere betrokken organisaties deelnemen,
heeft een eigen code opgesteld: de Gedragscode
Geneesmiddelenreclame. Hierin komen heel
nadrukkelijk ook de patiëntenorganisaties aan
de orde. Er is een aantal ‘Specifieke bepalingen
met betrekking tot ondersteuning van
patiëntenorganisaties’ opgenomen. Daaruit blijkt
dat ondersteuning in geld of op andere wijze is
toegestaan indien aan enkele voorwaarden wordt
voldaan: geen directe of indirecte reclame voor
een of meer specifieke receptgeneesmiddelen,
de informatie over receptgeneesmiddelen moet
overeenstemmen met die in de bijsluiter (al kan
onder bepaalde voorwaarden ‘off-label’ gebruik
[d.w.z. anders dan de officiële geregistreerde
indicatie zoals vermeld op de bijsluiter]
worden genoemd). De overeenkomst met een
patiëntenorganisatie dient schriftelijk te worden
vastgelegd, en indien een tegenprestatie wordt
gevraagd dient deze verbetering van de zorg
aan patiënten, bevordering van de medische
wetenschap en geen ongewenste banden op te
leveren en tevens redelijk te zijn.
Bij dit alles moet de onafhankelijkheid van een
patiëntenorganisatie voorop blijven staan.
De verleende ondersteuning mag daar geen
invloed op hebben. Ook de farmaceutische
fabrikanten is er veel aan gelegen om de regels
in acht te nemen: er staan hoge boetes op
overtreding. Transparantie is uiteraard van groot
belang: er moet van beide zijden openheid zijn
over de verleende resp. ontvangen steun.
Het is voorts in het algemeen niet wenselijk dat
een patiëntenorganisatie slechts van één sponsor
financiële steun ontvangt.
Voor de transparantie is het nuttig dat er nu een
website is waar farmaceutische bedrijven hun
verleende steun en beroepsbeoefenaren in
de gezondheidszorg en de betreffende
organisaties moeten melden wie welke steun
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Transparantie
is van groot
belang

Geen directe
of indirecte
reclame voor
een of meer
specifieke
receptgeneesmiddelen
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heeft gegeven resp. ontvangen
(zie www.transparantieregister.nl).
De PKS meldt hier alle ontvangen
financiële ondersteuning.
In de pers is over deze vorm van steun veel
kritiek. Zo schreef de Volkskrant op 26 april
2016 onder andere het volgende:
“Naast artsen en zorginstellingen zijn
in het register voor het eerst ook de
patiëntenverenigingen als ontvangers
opgenomen. Geneesmiddelenfabrikanten
betaalden patiëntenorganisaties vorig jaar
2,2 miljoen euro. Slechts vijftig van de ruim
driehonderd patiëntenverenigingen kregen
geld. Welke dat zijn, wordt pas vanmiddag
duidelijk, als het register te raadplegen is.
Patiëntenverenigingen worden al jaren
gesponsord door de farmaceutische
industrie maar veel betalingen bleven
geheim. Niet alle farmaceuten zijn
er open over op hun website en
patiëntenverenigingen melden het niet
altijd in hun jaarverslag”. Patiënten
kunnen nu op deze website nazoeken wie
sponsorgelden heeft ontvangen en van
wie.
“Betalingen aan patiëntenverenigingen
zijn omstreden. De organisaties praten mee
over behandelrichtlijnen en roeren zich
in discussies over dure geneesmiddelen.
Volgens critici hebben gesponsorde
organisaties daarbij de schijn tegen.
‘Er is geen betere advocaat voor de
vergoeding van een medicijn dan een
klagende patiënt’, zegt Ruud Coolen
van Brakel, directeur van het Instituut
voor Verantwoord Medicijngebruik.
‘Gesponsorde verenigingen lobbyen net
wat harder of houden hun mond als een
medicijn onder vuur ligt.’
‘Een patiëntenvereniging moet zich niet
laten gebruiken als ‘uithangbord’, zegt
ook Kamerlid Van Gerven.
Volgens brancheorganisatie Vereniging
Innovatieve Geneesmiddelen is van
beïnvloeding geen sprake. ‘Wij willen
horen wat patiënten belangrijk vinden
bij de behandeling van hun ziekte,
dat is essentieel voor de ontwikkeling
van geneesmiddelen’, aldus een
woordvoerster. ‘Patiëntenorganisaties zijn
de beste schakel. Wij geven geld en krijgen
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in ruil informatie.’ De brancheorganisatie
beveelt aan dat patiëntenverenigingen
meer sponsors zoeken om beïnvloeding te
voorkomen.
Ministerie heeft bezuinigd
Voor grote patiëntenorganisaties bedraagt
het farmageld slechts een paar procent van
hun begroting, maar de kleinere kunnen
vaak niet meer zonder industriegeld.
Ledenaantallen lopen flink terug en het
ministerie van VWS heeft bezuinigd op
subsidies. Patiëntenverenigingen krijgen nu
nog maar 35 duizend euro per jaar.
‘Van dat bedrag kun je geen professionele
organisatie opbouwen’, zegt Dianda
Veldman, directeur van patiëntenfederatie
NPCF. ‘Fondsenwerving kost geld
en deskundigheid en dat ontbreekt
vaak. Zonder verdere inkomsten is een
vereniging afhankelijk van vrijwilligerswerk
van patiënten.’”
Kwalijk
Ook RTL Nieuws besteedde aandacht aan
dit onderwerp: “De patiëntenverenigingen
moeten opkomen voor de belangen van
zieke patiënten, maar die weten in veel
gevallen niet dat die clubs deels worden
gefinancierd door de farmaceutische
industrie. Dat is kwalijk, zeggen
deskundigen in RTL Nieuws. “Wat daar mis
aan is, is dat patiëntenverenigingen het
belang van de patiënt verdedigen en door
dit soort sponsoring zou het beeld kunnen
ontstaan dat dat niet zo is”, oordeelt
hoogleraar Frits Rosendaal van het Leids
Universitair Medisch Centrum.
Er is dus van alles in codes en regels
vast gelegd en de vraag is of daarmee
nu alle kou uit de lucht is. Het vergt van
patiëntenorganisaties wel enige goede
stuurmanskunst om tussen alle klippen
door te laveren. De PKS is zich daarvan
zeer goed bewust. Bram Planje en
Chris Laarakker doen al het mogelijke om
enerzijds voldoende middelen te werven
om de doelstellingen van de PKS vorm
te geven en te realiseren en anderzijds
volstrekt onafhankelijk te blijven. n
Bron: Mijn Gezondheidsgids

VEEL ANIMO VOOR JAARLIJKSE
VRIJWILLIGERSDAG
Berrie van der Heide

Ruim 60 van de bijna 100 vrijwilligers van
ProstaatKankerStichting.nl troffen elkaar
dinsdag 20 september 2016 in Soesterberg.
Het ochtendprogramma werd gevuld met
interessante inleidingen en ’s middags konden
de vrijwilligers op eigen gelegenheid in het
Nationaal Militair
Museum een beeld
krijgen van het militair
erfgoed dat ten toon
is gesteld op de
voormalige vliegbasis
Soesterberg.
Onderstaand een
verslag van het
morgenprogramma.
In de lobby van
conferentiehotel Kontact
der Kontinenten werden
de vrijwilligers ontvangen
door onder meer
secretariaatsmedewerker
Agnes Pap.
‘De vrijwilligersdag
wordt vrijwel jaarlijks
georganiseerd

en is een goed contactmoment voor het
bestuur, regiovrijwilligers, degenen die het
lotgenotencontact organiseren en de redactieleden
van Nieuws’, aldus Agnes Pap.
Dagvoorzitter Harry Boogh, het bestuurslid
Vrijwilligerszaken, introduceerde de sprekers in het
ochtendprogramma.

Aart van Dijk

De vrijwilligers van de
Kwaliteitsgroep merken dat
de mening van de PKS als
patiëntenorganisatie serieus
wordt genomen.’

Bestuurlijke
aandachtspunten
Voorzitter Kees van den
Berg schetste voor de
aanwezigen in kort bestek
bestuurlijke aandachtspunten.
Veel aandacht vragen
onderwerpen als screening
(bevolkingsonderzoek) en
de concentratie van de
prostaatkankerzorg.
Van den Berg gaf aan dat
de PKS actief is voor
diegenen waar prostaatkanker
is gediagnosticeerd.
‘Er is bijvoorbeeld vraag naar
een folder over plasklachten.
Plasklachten kunnen los
staan van de diagnose
prostaatkanker. De PKS brengt
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daarover om die reden geen folder uit en
ziet op dat gebied een taak weggelegd
voor organisatie Blue Ribbon’, zo gaf
van den Berg aan.

Richard Minnen legt het
project OPA uit

Kwaliteitsgroep
Het bestuurslid Kwaliteitszorg Gerrit van
de Merwe hield een boeiende voordracht
over de activiteiten van de Kwaliteitsgroep.
De Kwaliteitsgroep zet zich in voor een
optimale prostaatkankerzorg, zowel tijdens
de diagnose, de behandeling als de nazorg.
De vier prioriteiten die de Kwaliteitsgroep
daarbij heeft geformuleerd, luiden:
• Overleven
• Optimale kwaliteit van leven
• Continent blijven
• Potent blijven

van de Merwe tot slot dat de Kwaliteitsgroep eerstverantwoordelijk is voor haar
activiteiten, voorwerk doet en het bestuur
gevraagd en ongevraagd adviseert. Het is
echter aan het bestuur is om besluiten te
nemen en daardoor de kaders te stellen.

De Kwaliteitsgroep volgt de ontwikkelingen

Project OPA
Het project OPA kwam aan bod in
de inleiding van Richard Minnen,
vrijwilliger in Overijssel. OPA staat
voor Oncologieverpleegkundige PKS
Ambassadeur. Hij schetste hoe belangrijk
het is dat de oncologieverpleegkundige
op de hoogte is van wat de PKS kan
bieden aan prostaatkankerpatiënten.
Er zijn inmiddels veel voorbeelden
van hoe bijvoorbeeld de contacten
met oncologieverpleegkundigen in de
praktijk kunnen leiden tot het gezamenlijk

Harry Boogh introduceert sprekers

De zaal loopt weer vol

op het gebied van prostaatkanker en heeft
aandacht voor de informatieverstrekking
van de zorgverlener aan de patiënt.
Ook streeft de Kwaliteitsgroep naar
betere kwaliteit door actualisatie van de
behandelrichtlijnen en is zij betrokken bij
overleg over bijvoorbeeld de concentratie
van de kwaliteitszorg en het ontwikkelen
van expertise centra. Van der Merwe:
‘Zij houdt daarbij voor ogen de vraag
Wat is belangrijk in het perspectief
van de patiënt? De vrijwilligers van de
Kwaliteitsgroep merken dat de mening
van de PKS als patiëntenorganisatie
serieus wordt genomen.’ Over de
verhouding met het bestuur vertelde

organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten
in het ziekenhuis of inloophuis.

‘Zelfs na
zoveel jaar
pik ik van
iedere spreker
toch weer
nieuwe
inzichten
op’

18

Nieuws | Magazine van ProstaatKankerStichting.nl | december 2016 | nr. 21

150 (bekende) trials
Chris Laarakker is sinds 2005 actief voor
PKS als vrijwilliger. Hij is redactielid en
coördinator lotgenotencontact. Chris gaf in
vogelvlucht een overzicht van de meer dan
150 (bekende) trials met of onderzoeken
naar alternatieve behandelmethodes voor
prostaatkanker. Zie verder het kader op
de volgende pagina. Gevraagd naar zijn
mening over het verloop en de inhoud van
het morgenprogramma gaf Chris tijdens
de lunch aan: ‘Zelfs na zoveel jaar pik
ik van iedere spreker toch weer nieuwe

inzichten op’. Een mooi compliment voor de
organisatoren en de sprekers!

lopende trials en onderzoeken als download
beschikbaar.

Successen uit de regio
Het einde van het ochtendprogramma
werd ingevuld door Aart van Dijk en
Rob Mol. Aart van Dijk, regiocoördinator
Zuid-Holland, bracht voor de aanwezigen
gedetailleerd in beeld hoe in Zuid-Holland
op meerdere locaties in ziekenhuis of
inloophuis lotgenotenbijeenkomsten worden
georganiseerd. Dat gebeurt in nauwe
samenspraak met oncologieverpleegkundige
of case manager. Dat die aanpak niet
universeel is gaf Van Dijk ook aan. In zijn
regio is ook een ziekenhuis waar, ondanks een
gemotiveerde coördinator bij het inloophuis,
toch nauwelijks aanmeldingen binnen komen.
Maatwerk blijft dus nodig.

Vrijwilliger Jan Veenema is sinds vier jaar
actief voor de PKS. Hij is in zijn regio
Overijssel betrokken bij het twee keer
per jaar organiseren van
voorlichtingsavonden
voor de patiënten van de
Isala Klinieken in Zwolle.
Daarnaast checkt hij ieder
kwartaal of er voldoende
voorlichtingsmateriaal
over prostaatkanker in de
bezoekersruimten van het
ziekenhuis aanwezig is. Op de vraag wat zijn
drijfveer is om actief te zijn als vrijwilliger
geeft Jan aan: ‘Ik wil graag dat de zorg voor
prostaatkanker op een hogere standaard
komt. Door me in te zetten voor de PKS
kom ik overigens zelf ook automatisch
meer te weten over de ziekte en de
behandelmethodes’.

Tot slot gaf Rob Mol, regiovertegenwoordiger
Zeeland, aan hoe hij al ruim zes jaar de
eerder op de morgen besproken OPAaanpak feitelijk al uitvoert. De case managers
of oncologieverpleegkundigen in acht
ziekenhuizen in Zuid-West Nederland worden
ieder kwartaal door hem bezocht. Die aanpak
wordt gewaardeerd en is uniek. Zo gaf
een case manager recentelijk bij hem aan
dat alleen de PKS op die manier actief de
belangen van haar patiënten invult!
Chris Laarakker gaf tijdens zijn inleiding op de
vrijwilligersdag aan dat de vele onderzoeken/
trials feitelijk ingedeeld kunnen worden in vier
categorieën:
•minder bestralingen door
hogere doseringen (Gy’s)
mogelijk gemaakt door
(betere MRI- beelden) en
betere apparatuur;
•Op basis van
weefselonderzoek
voorspelmodellen maken
welk medicijn/behandeling
het best bij deze patiënt past;
•Onderzoek naar beste combinaties van
medicijnen en behandelingen versus andere
behandelingen en/of bestaande methoden;
•Onderzoek naar juiste effectieve dosering bij
elke patiënt bij nieuwe medicijnen.
Op http://prostaatkankerstichting.nl/actueel/
is de uitgebreide presentatie van Chris
Laarakker met een actueel overzicht van

BEN JIJ ZUS, BROER OF PARTNER ?
Bijna iedereen zal deze vraag met JA beantwoorden.
Maar wij bedoelen eigenlijk: ben jij zus, broer of partner
van een prostaatkanker patiënt of van iemand die
prostaatkanker patiënt is geweest?
Die zus, broer of partner willen wij namelijk vragen of
zij/hij er wat voor voelt om vrijwilliger te worden bij onze
PKS. We hebben al veel vrijwilligers, bijna 100, maar
komen er nog altijd veel tekort.
Spreekt het werk van onze stichting je aan en wil je serieus
overwegen om ons bij dat werk te helpen, in de een of
andere vorm, kijk dan eens naar de actuele vacatures op
www.prostaatkankerstichting.nl/vacatures, of meld je voor
een nadere oriëntatie bij ons bestuurslid vrijwilligerszaken,
de heer Harry Boogh.
Je kunt met hem contact opnemen per e-mail :
harryboogh@prostaatkankerstichting.nl of via ons
secretariaat, waarvan de contactgegevens op pagina
2 linksboven te vinden zijn.
Ben jij als lezer zelf (ex-)prostaatkanker patiënt, zonder de
behoefte vrijwilliger bij ons te worden, laat dan alsjeblieft
deze oproep zien aan je familie en vrienden die het
misschien wel leuk vinden om ons werk te komen steunen
als vrijwilliger.
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SelectMDx-test nu wereldwijd beschikbaar
In het vorige nummer van Nieuws schreven wij over nieuwe urinetesten. Een daarvan,
de in nauwe samenwerking met het Radboudumc ontwikkelde SelectMDx-test, is nu
commercieel op de markt gebracht door MDxHealth.
De test is bij het stellen van de eerste diagnose aanzienlijk betrouwbaarder dan de PSA
bepaling. Uit onderzoek blijkt dat de diagnose prostaatkanker in acht tot negen van de tien
gevallen correct is. Met name de agressieve kankers worden met deze test goed opgespoord.
Niet agressieve tumorcellen leiden veelal niet tot een positieve test uitslag.
De voor de test gebruikte urine wordt opgevangen direct na het rectaal toucher, een standaard
handeling bij de beoordeling van de prostaat. De arts stuwt de prostaatcellen, waaronder
ook mogelijk afwijkende cellen, naar de plasbuis. Die eerste urine wordt gebruikt om te
onderzoeken op de aanwezigheid van meerdere prostaatkanker specifieke moleculen.
De test wordt al wel ingezet, maar de vergoeding door de verzekeraars is nog niet volledig
rond, het acceptatieproces verloopt nogal traag, zoals helaas gewoonlijk.n
Bron: Radboud Report Oncologie

Vijf dagen urologie
In het kader van de activiteiten van de European Association of Urology (EAU) werd van
26 tot en met 30 september 2016 de ‘Urology Week’ gehouden.
De maatschap ‘Urologen voor u’, werkzaam te
Nieuwegein, Utrecht, Zeist en Woerden, heeft de
organisatie hiervan voor Nederland gestalte gegeven
door in het Sint Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein
gedurende negen dagdelen aandacht te besteden
aan blaaskanker, nierkanker, prostaatkanker en in het
algemeen plasklachten.
Veel interesse
In het Zuwe-Hofpoort Ziekenhuis te Woerden werd
eveneens een informatie-stand ingericht.
Het doel van deze ‘Urology Week’ betrof voorlichting
over anatomie, diagnostiek, behandeling en
resultaten, gesprek met artsen, verpleegkundigen en
ProstaatKankerStichting.nl (PKS).
Naast laatstgenoemden was ook een functionaris van de fabrikant van medische apparatuur
aanwezig.
Velen (patiënten, (echt)paren, belangstellenden) maakten van de gelegenheid
gebruik om geïnformeerd te worden en vragen te stellen aan de aanwezige urologen,
oncologieverpleegkundigen en de vrijwilligers van de PKS. Ook was men zeer geïnteresseerd
in het foldermateriaal van de PKS.
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Na de laatste sessie op vrijdagmorgen kon de balans van ‘Vijf dagen urologie’ worden
opgemaakt en het denkbeeldige predicaat ‘zeer geslaagd’ worden verleend.
Op de foto zijn onder meer de urologen drs. Pascal Stijns en dr. Harm van Melick,
oncologieverpleegkundige Cynthia de Bie, stafmedewerker Annelle Laan, PKSregiocoördinator Willem van der Pol en PKS-regiovertegenwoordiger Felix Metselaar te zien. n
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Nalaten aan
ProstaatKankerStichting.nl
Erfstelling
U vindt dat ProstaatKankerStichting.nl (PKS) heel belangrijk werk
doet en wilt graag ook na uw leven de PKS steunen.
Naast uw familieleden kunt u in uw testament ook goede doelen zoals de PKS als
(gedeeltelijk) erfgenaam benoemen. U kunt bijvoorbeeld bepalen in uw testament
dat drie familieleden ieder 25 procent van uw nalatenschap ontvangen en dat de
overige 25 procent van uw nalatenschap naar de PKS gaat. Dan ontvangt de PKS
25 procent van de opbrengst van al uw bezittingen. Vrij van successierechten.
Legaat
Een andere optie is om een vast geldbedrag na te laten aan de PKS. U kunt dit regelen
door een afspraak met uw notaris te maken. Uw notaris zal dan een beschikking opnemen
in uw testament waarin staat dat na uw overlijden een bepaald geldbedrag toekomt aan
de PKS. Zo’n beschikking noemt men en legaat. Omdat de PKS een goed doel is, is dit
legaat vrij van successierechten.
De PKS steunen zonder het magazine te ontvangen
Enkele lezers vinden het ontvangen van het tijdschrift nogal confronterend, bijvoorbeeld
omdat het lang geleden is dat zij ziek waren. Maar zij staan nog wel achter de
doelstellingen van de PKS. Het is ook mogelijk om donateur van de PKS te zijn, zonder het
tijdschrift te ontvangen.
U kunt dan ook een ander bedrag geven dan de minimumbijdrage van € 30,--.
U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl. n

STEUN ONS EN WORD
DONATEUR

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
€ 30,00 per jaar word je donateur
van de stichting en krijg je het
Prostaatkankerlogboek.
Vul de antwoordkaart in en stuur
deze op (postzegel niet nodig)
ING Bankrekening nr.
NL90INGB0006206109

21
24

Antwoordnummer 4171
3500VB UTRECHT

21

‘Het prostaatkankerlogboek
sterk vernieuwd en verbeterd’
De eerste editie van het prostaatkankerlogboek dateert uit 2009.
Al onze donateurs hebben hun exemplaar van het logboek ooit gratis gekregen.
Omdat zij toen al donateur waren of omdat zij het later werden.
Sindsdien is er veel veranderd op het gebied van
prostaatkanker. Daarom heeft de PKS besloten om
een grondige revisie van het logboek te verzorgen.
Dit is inmiddels gelukt, onder leiding van
Pieter van Zanten, destijds voorzitter van de PKS.
Het nieuwe logboek (de 5e sterk gewijzigde herdruk)
is nu verkrijgbaar. Onderdeel daarvan vormt een
tabellenboekje, dat eenvoudig in de binnenzak kan
worden meegenomen naar een volgend consult bij uw
specialist. Nieuwe donateurs ontvangen dan voortaan het
vernieuwde logboek.

sterk
vernieuwd

Het kan zijn dat u zelf ook belangstelling
heeft voor deze nieuwe editie van het
logboek. Het bestuur hecht er waarde aan dat alle donateurs actueel
geïnformeerd zijn over de ziekte en de behandeling daarvan.
Om die reden heeft het besloten, dat bestaande donateurs het
nieuwe logboek kunnen bestellen bij het secretariaat voor de
speciale prijs (kostprijs) van slechts € 10,00 incl. verzendkosten.
In de winkel gaat het boek € 22,00 kosten.
Besteladres: e-mail: secretariaat@prostaatkankerstichting.nl

STEUN ONS EN WORD DONATEUR
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Naam 				

Voorletters

m/v*
EENMALIGE AUTOMATISCHE
AFSCHRIJVING

Adres 			
Postcode

plaats

Telefoonnummer 		

E-mailadres

Geboortedatum 		

Beroep

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

Van ProstaatKankerStichting.nl gehoord via
Meldt zich aan als lotgenoot/donateur, waarvoor een jaarlijkse vrijwillige
bijdrage geldt van minimaal €30,=. Graag de bijdrage overmaken op rekening
NL90INGB0006206109 t.n.v. ProstaatKankerStichting.nl te Utrecht.
Ondergetekende verleent hierbij eenmalige machtiging om van zijn/haar IBAN
nummer 				

een bedrag van 		

af te schrijven.
Datum: 				Handtekening

(minimaal € 30,00)

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.

Huib van Santen

Blue Ribbon:
Ode aan
de vrouw!
Mannen praten niet met elkaar over hun
plasproblemen, libido of überhaupt alles
wat in de buurt komt van ‘het kruis’,
behalve over seks natuurlijk.
Echte mannen praten vooral over
voetbal, auto’s, hypotheken en
successtory’s in hun carrière en over
vrouwen.
Ik woon in een natuurgebied ten zuiden
van Amsterdam en daar is een ideale
fietsroute voor pelotons van racefiets
fanaten. In de zomer fietsen honderden
mannen (en in veel mindere aantallen
dames) langs ons huis. Het ene peloton
nog fanatieker dan het andere. Ik hoor
in de verte al de racefietsende mannen
aankomen en allemaal in gesprek met
elkaar. Flarden van teksten hoor ik langs
vliegen. Geld, hypotheek, carrière, vooral
heel veel uiterlijke onderwerpen fietsen
hier voorbij, maar het gaat bijna nooit over
echte persoonlijke onderwerpen zoals
gezondheid.
Verder met taboes
De missie van Blue Ribbon is dat alle
mannen en vrouwen weten dat de prostaat
bestaat en dat mannen daar enorm veel
problemen mee kunnen krijgen, tot zelfs
de dood aan toe. Vrouwen zijn veel opener
en veel verder met taboes rond akelige
gezondheidsperikelen en seksualiteit.
Vrouwen praten met elkaar en zijn veel
daadkrachtiger om meteen naar een
huisarts te gaan als er iets mis is met hun
gezondheid of met die van hun kinderen.
In het bestuur van Blue Ribbon zitten drie
vrouwen en vier mannen en wij hebben

zelfs een vrouwelijke directeur. Ik ben heel
trots op een eigentijds bestuur met een
gezonde mix van vrouwen en mannen,
ook al strijden wij voor
een mannen-onderwerp:
prostaatkanker! Ik ben
soms verbaasd over
de openheid waarmee
mijn vrouwelijke
bestuursleden dingen
benoemen, met elkaar kordaat oplossingen
zoeken en vooral onderwerpen over ons
bespreekbaar maken, zoals incontinentie,
erectieproblemen, etc.
Hoe komt het toch dat wij mannen meestal
bij dit soort intieme onderwerpen onzeker
worden, de andere kant op gaan kijken of
het zelfs wegwuiven of weglachen?
Opener
Vrouwen zijn mijns inziens dé ambassadeurs
van de mannenstichting Blue Ribbon.
Vrouwen kunnen hun mannen écht
mobiliseren om zich een maal in de twee
jaar bij hun huisarts op prostaatkanker
te laten testen. Vrouwen zijn onze
redders omdat zij gewoon opener
zijn, seksuele problemen makkelijker
bespreekbaar maken en vooral sneller de
consequenties zien van het niet opvolgen
van verantwoordelijkheden voor jezelf en
je gezondheid. Ode aan de vrouw! Zij zijn
onze ambassadeurs en onze spreekbuis
om prostaatkanker écht bespreekbaar te
maken! n
Huib van Santen
Voorzitter Stichting Blue Ribbon
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Beter met Minder
Chris Laarakker

Op vrijdag 7 oktober 2016 vond aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam de benoeming tot bijzonder
hoogleraar Urogenitale Radiotherapie plaats van
Luca Incrocci. Professor Incrocci aanvaardde zijn ambt
met het uitspreken van een rede, die de titel draagt:
‘Beter met minder’.
Professor Incrocci tijdens zijn oratie

Als rode draad in deze rede gaf Professor Incrocci aan dat
fotograaf : Frank van der Panne.
tegenwoordig door de betere beeldvorming, modernere
apparatuur en combinatiebehandelingen het aantal bestralingen
vaak kunnen worden bekort o.a. door het aantal ‘Gy’* per
bestraling te verhogen.

Professor Incrocci is een goede bekende van ProstaatKankerStichting.nl. Jarenlang maakte hij
als radiotherapeut-oncoloog van het Erasmus MC-Daniel den Hoed Kliniek deel uit van onze
Raad van Advies. Nimmer deden wij een tevergeefs beroep op zijn deskundigheid.
Ook op het gebied van seksualiteit heeft Professor Incrocci inmiddels zijn sporen verdiend.
De PKS feliciteert Luca Incrocci van harte met deze eervolle benoeming.
* ‘Gy’ =De Gray (symbool Gy) is de SI-eenheid van hoeveelheid geabsorbeerde ioniserende straling. Een Gray
is gelijk aan de absorptie van een joule stralingsenergie door een kilogram materie.

Verzoek van de penningmeester
Van een aantal donateurs hebben we helaas nog geen donatie ontvangen over 2016.
Wellicht is ons verzoek aan uw aandacht ontsnapt. Wij stellen het erg op prijs uw donatie
z.s.m. te mogen ontvangen.
U kunt uw donatie overmaken op bankrekening NL90 INGB 0006206109
t.n.v. ProstaatKankerStichting.nl, onder vermelding van ‘Donatie 2016’.
Wij ontvangen uw betaling het liefst via automatische incasso. Dat is voor ons èn voor u
de handigste, betrouwbaarste en goedkoopste manier om uw betaling af te handelen.
Tip: regel uw automatische incasso meteen, dan heeft u er de komende jaren geen
omkijken naar.
Heeft u nog vragen of op- of aanmerkingen? Neemt u gerust contact op met:
Secretariaat@prostaatkankerstichting.nl, tel. 088-0029768. n
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Meander actief met
nieuwe ontwikkelingen
Het Prostaatcentrum Midden Nederland
van het Meander Medisch Centrum in
Amersfoort past sinds oktober 2016
een verbeterde methode toe bij de
diagnostiek van prostaatkanker.
Zij combineren de voordelen van de
multiparametrische MRI en de nieuwste
techniek van Gallium PSMA PET scans.
Chris Laarakker en Wim Nak spraken
erover met uroloog Anko Kooistra en
nucleair geneeskundige John de Klerk,
twee duidelijk bevlogen artsen.
Fusie van MRI en PSMA-scan beelden
Anko Kooistra vertelt: ‘de MRI is een grote
vooruitgang geweest bij de diagnose
van prostaatkanker. Die passen wij dus
regelmatig toe. Maar niet altijd is de uitslag
even duidelijk.
In gevallen
De MRI is een
waar twijfel
grote vooruitgang blijft bestaan
kunnen we
geweest bij de
nu ook een
diagnose van
Gallium
prostaatkanker
PSMA PET
scan maken.
Die geeft nog meer inzicht in de aard en
plaats van de tumor. Bovendien worden
eventuele uitzaaiingen elders in het lichaam
met de PSMA PET scan zichtbaar gemaakt.
Dat vergemakkelijkt de keuze van de juiste
behandeling en maakt het mogelijk nog
doelmatiger biopten te nemen.’
John de Klerk voegt daaraan toe: ‘dit is
mogelijk geworden door het installeren
van een Gallium generator. Volledig
gecertificeerd in het eigen zogeheten
hotlab. Gallium heeft maar een korte
halveringstijd en kan dus niet uit een ander
ziekenhuis betrokken worden.’
Krijgt elke patiënt nu een PSMA-scan?
‘Dat is niet de bedoeling’, zegt Anko
Kooistra, ‘voornamelijk die patiënten

waarbij we in het verleden een
botscan zouden maken krijgen nu
een PSMA-scan. Bij nieuwe patiënten
gaan we volgens de richtlijn te werk.
Niet altijd wordt er een MRI gemaakt.
En niet altijd resulteert deze MRI in
een beoordeling zonder twijfel.
Pas wanneer er na de MRI toch nog
twijfel blijft bestaan dan kiezen we nu
voor ondersteuning van de diagnose
met de PSMA-techniek.’
Het Prostaatcentrum Midden
Nederland wil vooral onderscheidend
zijn op het vlak van de diagnose.
Operaties worden in eigen huis
uitgevoerd, bestralingen in Utrecht.
Vooralsnog zijn zij de enige in
Nederland die de fusie van MRI en
PSMA-scan toepassen.

Dr. Anko Kooistra

Dr. John de Klerk

Voorbeeld van een fusie van MRI
met PSMA scan:

MRI T2

Ga-PSMA-MRI fusie
Gleason 4+4 = 8

Meander actief met nieuwe
onderzoekingen
Kooistra en de Klerk zijn er trots op dat
zij niet alleen meedoen met lopende
studies maar ook eigen studies starten.
Zoals de RARE-studie waarbij 2 maal 183
patiënten worden vergeleken. De helft van
de onderzoeksgroep wordt met
Lees verder op pagina 39
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BEHANDELING MET RADIUM-223 MAAKT OPMARS DOOR

Praktijkervaring
met radium-223 in
het Radboudumc
Berrie van der Heide en Chris Laarakker

In het Radboudumc wordt promotieonderzoek gedaan naar de behandeling
van castratieresistent prostaatkanker
(CRPC) met radium-223. Wij spraken
met arts-onderzoeker oncologische
urologie drs. Maarten van der Doelen
en oncologisch uroloog dr. Inge van
Oort over de ontwikkelingen rond de
behandeling met radium-223 en het
belang van het onderzoek.
Levensduurverlengend
Marktautorisatie door de Europese
Commissie van radium-223 werd in
november 2013 gegeven. Voorafgaand
daaraan had het Radboudumc al de
beschikking over radium-223 en werden
de eerste patiënten behandeld. Zie ook
Nieuws nummer 10, het artikel ’Langer
en beter leven met in bot uitgezaaide
prostaatkanker’. Door de behandeling
wordt de levensduur van de patiënt, zo is
gebleken uit fase 3 onderzoek waaraan het
Radboudumc heeft deelgenomen, met drie
tot vier maanden verlengd ten opzichte
van patiënten die deze behandeling niet
krijgen.
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Tijdig starten bij CRPC-patiënt
Van Oort: ‘We zetten de behandeling
met radium-223 in bij patiënten die een
CRPC hebben en waarbij er sprake is van
uitzaaiingen in de botten. De behandeling
kan ook worden overwogen bij patiënten
met overwegend botuitzaaiingen en enkele
kleine lymfeklieruitzaaiingen. Radium-223
dient niet te worden ingezet bij patiënten
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dr. I.M. van Oort en drs. M.J. van der Doelen

met uitgebreide lymfeklieruitzaaiingen
en/of patiënten met uitzaaiingen in de weke
delen zoals longen, lever en hersenen.
Het geeft goede resultaten en het is dus
zinvol om de mogelijke toepassing tijdig
te bespreken met de patiënt.
Van der Doelen vult aan: ’De belangrijkste
bijwerkingen zijn een tijdelijke toename
van pijnklachten, misselijkheid en diarree.
Deze bijwerkingen komen echter niet vaak
voor. Als er sprake is van bijwerkingen
ontstaan deze vaak in de eerste week na
de radium-223 injectie en houden ze vaak
minder dan één week aan. Bij toename van
pijnklachten is het natuurlijk van belang dit
te ondervangen met adequate pijnstilling.’

Van Oort: ’Met de inzet van radium-223 wordt
vaak te laat gestart. Dat is jammer omdat de
behandeling met radium-223 minder effectief is
wanneer het later wordt ingezet. Op basis van de
studie van Hoskin, zie de Lancet Oncology 2014,
kan radium-223 zowel voor als na docetaxel
chemotherapie worden ingezet. Wij vinden dat
de toepassing van radium-223 tijdig besproken
moet worden. Naar mijn oordeel heb je namelijk
pas echt een keuze als je alle opties kent.’
Van der Doelen: ’Er is geen leeftijdsgrens.
We proberen voorafgaand aan de therapie
wel een inschatting te maken of patiënten
daadwerkelijk zes injecties zullen gaan
ontvangen, want dat is belangrijk voor het
behalen van de aangetoonde overlevingswinst
van radium-223 therapie.’

Hoe werkt de behandeling met radium-223?
Radium-223 is een radionuclide, een radioactief
element, dat wordt ingespoten in de bloedbaan.
Chemisch gezien lijkt radium-223 op calcium.
Daarom wordt het, net als calcium, ingebouwd
in de botten. Dat gebeurt met name op de
plaatsen van de botuitzaaiingen. De (alfa)straling
die radium- 223 uitzendt is krachtig, maar kan
slechts een zeer korte afstand afleggen. Hierdoor
worden de botuitzaaiingen lokaal bestraald. Het
doel van deze bestraling is het vernietigen van
tumorcellen. Hierdoor nemen de uitzaaiingen af
in grootte en de ziekte wordt geremd.
Radium-223 therapie bestaat uit zes injecties
om de vier weken. Uit onderzoek blijkt dat
radium-223 therapie ook verlengd zou kunnen
worden naar twaalf injecties, wanneer er sprake
is van een goede respons op radium-223 na
zes injecties. Radium-223 dichloride zoals het
medicijn officieel heet, staat ook bekend onder
de merknaam Xofigo© en is ontwikkeld door
Bayer Health Care.

PSMA-scan kleurt sneller aan
In het gesprek komt ook aan de orde dat door
inzet van een PSMA-scan anders dan voorheen,
meer tumoren buiten de botten zichtbaar
worden. Voor de hand ligt dan ook de vraag
of de PSMA-scan daardoor de mogelijkheid
verhindert dat een radium-223 behandeling kan
worden ingezet? Van Oort: ’Bij meer dan twee
vergrote lymfeklieren passen we van oudsher
radium-223 in principe niet toe. Wel houden

wel bij er de beoordeling
nu rekening mee dat de
PSMA-scan meer verdachte
lymfeklieren in beeld kan
brengen.
Ook geïrriteerd lymfeklieren
kunnen aankleuren op de
PSMA-scan.’

‘Naar mijn
oordeel heb je
namelijk pas echt
een keuze als je
alle opties kent.’

Abirateron of enzalutamide
Chris Laarakker: ’De medicijnen abirateron
en enzalutamide worden ingezet wanneer
patiënten castratieresistent zijn en nog geen
klachten hebben, zogenaamd asymptomatisch
progressief mCRPC. Is dit ook het beleid van
het Radboudumc? Van Oort: ’Laat ik duidelijk
zijn, het zijn geen snoepjes. Ook hier geldt dat
voorlichting belangrijk is om de patiënt zijn
afwegingen te kunnen laten maken. De inzet
van deze middelen is puur maatwerk in overleg
met het multidisciplinair team en de patiënt.
Ook deze medicijnen vragen om regelmatige
controles, die ook de kwaliteit van leven
beïnvloeden.’ Van der Doelen vult aan:
’De aangetoonde overlevingswinst van
abirateron, enzalutamide en radium-223 zijn
nagenoeg gelijk. Er zijn internationale studies
gaande om te zien of een combinatie van
radium-223 plus abirateron of
enzalutamide effectief is.’

‘Het is
zonde om
patiënten
te laten
starten
als je vooraf
al zou
kunnen
bepalen
dat de
behandeling
niet gaat
werken.’

Voorspelmodel
Op de vraag aan onderzoeker Van
der Doelen of we in de toekomst een
voorspelmodel mogen verwachten
waar uit duidelijk wordt op basis
van bijvoorbeeld DNA of andere
indicatoren of inzet van radium-223
als behandeling zinvol is, antwoord hij
: ’Een dergelijk voorspellend model
mag zeker verwacht worden. Er wordt
internationaal al veel onderzoek naar
gedaan en wij doen dat ook in het
Radboudumc. Vooralsnog richt dit
model zich met name op factoren die
reeds bekend zijn, zoals informatie
over eerdere therapieën en de
bloedwaarden voorafgaand aan
radium-223 therapie. In de toekomst zullen we
naar een meer geïndividualiseerde
therapie toe gaan, waarbij waarschijnlijk ook
op basis van DNA-mutaties zal worden
gekeken of een patiënt in aanmerking komt
voor een bepaalde therapie.’ n
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’Met de inzet
van radium-223
wordt vaak te
laat gestart.’

Belang promotie-onderzoek
Berrie van der Heide richt zich tot slot nog
een keer tot Van der Doelen: ’U doet in
het Radboudumc promotie-onderzoek.
Kunt u iets zeggen over de aard van dat
onderzoek? Wat is het belang van dat
onderzoek voor de prostaatkankerpatiënt?’
Van der Doelen: ’Mijn onderzoek richt zich
op radionuclidentherapie, in het bijzonder
radium-223 therapie. We proberen
voorspellende factoren te ontdekken

die van belang zijn om voorafgaand aan
therapie in te schatten of radium-223
therapie het gewenste effect bij patiënten
gaat opleveren. Het is zonde om patiënten
te laten starten als je vooraf al zou kunnen
bepalen dat de behandeling niet gaat
werken. Daarnaast proberen we ook het
effect van radium-223 op de kwaliteit
van leven en de tumorgroei in beeld te
brengen.’ n

In welke behandelcentra wordt radium-223 toegepast?
Radium-223 is toenemend beschikbaar. Aanvankelijk (in 2013) was radium-223 alleen
beschikbaar in het Catharina ziekenhuis te Eindhoven en het Radboudumc te Nijmegen.
Nu is radium-223 beschikbaar in alle academische centra en in de meeste grote perifere
ziekenhuizen.
BESCHIKBAARHEID RADIUM-223 THERAPIE
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Alkmaar
Noordwest Ziekenhuisgroep		
Amsterdam
VUmc
AMC Amsterdam
Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis
St. Lucas Andreas Ziekenhuis
Amersfoort
Meander MC				
Arnhem
Ziekenhuis Rijnstate			
Breda
Amphia Ziekenhuis			
Delft
Reinier de Graaf Groep			
Den Bosch
Jeroen Bosch Ziekenhuis		
Den Haag
Medisch Centrum Haaglanden		
HagaZiekenhuis				
Deventer
Deventer Ziekenhuizen			
Dordrecht
Albert Schweitzer ziekenhuis		
Eindhoven
Catharina Ziekenhuis			
Eindhoven
Catharina Ziekenhuis			
Enschede
Medisch Spectrum Twente		
Gouda
Groene Hart Ziekenhuis			
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Groningen
UMC Groningen
Martini Ziekenhuis		
Heerlen-Sittard
Zuyderland Ziekenhuis			
Hengelo
Ziekenhuisgroep Twente		
Hoofddorp
Spaarne Ziekenhuis			
Hoorn
Westfriesgasthuis			
Leiden
Leids Universitair Medisch Centrum
Maastricht
Maastricht UMC				
Nijmegen
Radboudumc				
Rotterdam
Erasmus MC
Ikazia ziekenhuis,
St. Franciscus Gasthuis
Maasstad Ziekenhuis
Roosendaal
Bravis Ziekenhuis			
Tilburg
Elisabeth Ziekenhuis/Tweesteden
Utrecht
UMC Utrecht				
Zwolle
Isala ziekenhuis
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EERSTE DIAGNOSE MET
PSMA-PET/CT SCAN?
Chris Laarakker en Wim Nak

Ludwike van Kalmthout
en Jules Lavalaye

Een voordeel
van de
PSMA-PET/CT
scan is
dat deze ook
eventuele
uitzaaiingen
lokaliseert

Zo wordt
de kwaliteit
van leven
beschermd
en onnodige
operaties
voorkomen

30

Is de PSMA-PET/CT een nuttig
diagnosticum bij nieuwe patiënten met
prostaatkanker met een hoog-risico op
uitzaaiingen? Nucleair geneeskundige
Jules Lavalaye en arts-onderzoeker
Ludwike van Kalmthout denken van wel.
Dat gaan ze nader onderzoeken met
de PEPPER-studie, die begin 2017 van
start zal gaan in het UMC Utrecht en het
St. Antonius Ziekenhuis te NieuwegeinUtrecht. Nieuws sprak er met hen over in
het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein.
Ludwike van Kalmthout is coördinerend
onderzoeker van dit nieuwe onderzoek, dat
beoogt vast te stellen of de PSMA-PET/CT
ook van waarde is bij de primaire diagnose
van prostaatkanker. PSMA is een eiwit dat
op prostaatkankercellen veel talrijker tot
expressie wordt gebracht dan op gezond
prostaatweefsel. De radioactieve stof
Gallium-68 bindt zich via een ligand (een
soort antilichaam) aan het PSMA en maakt
op deze manier de plek waar dat PSMA (en
dus de prostaatkanker) zich bevindt zichtbaar
op de PET/CT scan. Een groot voordeel van
de PSMA-PET/CT scan is dat deze niet alleen
de kankercellen in de prostaat zelf ziet, maar
ook eventuele uitzaaiingen lokaliseert.
Momenteel wordt bij een patiënt met
een grote kans op uitzaaiingen naar de
omliggende lymfeklieren ter ondersteuning
van de diagnose een operatie uitgevoerd
waarbij de lymfeklieren in het bekken
worden verwijderd. Deze operatie heet
een lymfeklierdissectie. De verwijderde
lymfeklieren worden beoordeeld onder
de microscoop. Indien de klieren schoon
blijken te zijn of als een beperkt aantal
lymfeklieruitzaaiingen wordt gevonden,
wordt gekozen voor in opzet curatieve
therapie middels bestraling. Wanneer er
meer lymfeklieruitzaaiingen en/of
botuitzaaiingen worden gevonden,
wordt voor een andere aanpak gekozen:
bijvoorbeeld een systeemtherapie middels
hormonen. Eerder onderzoek liet al zien dat
de PSMA-PET/CT scan veelbelovend is
bij deze patiënten groep.
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Voordeel van de PSMA scan
De onderzoekers verwachten dat het
aantal onnodige lymfeklierdissecties zal
verminderen wanneer een
PSMA-PET/CT wordt uitgevoerd
voorafgaand aan de lymfeklierdissectie.
Met de PSMA-PET/CT scan kun je al zien
waar eventuele uitzaaiingen zitten, hoe veel
het er zijn en hoe groot. Dan kun je dus
zonder in de patiënt te snijden zien hoe ver
de ziekte is gevorderd en welke therapie
aangewezen is. Zo wordt de kwaliteit
van leven van de patiënt beschermd en
onnodige operaties voorkomen.
Een ander voordeel is dat wanneer op
de PSMA-PET/CT scan meer aangetaste
klieren te zien zijn dan met traditionele
beeldvormingstechnieken (botscan
en/of MRI), de uroloog bij verwijdering van
de prostaat ook het lymfeklierweefsel wat
ruimer zal wegnemen dan anders het geval
was geweest.
Kortom: de PEPPER-studie lijkt voor hoogrisico prostaatkankerpatiënten een erg
zinvol onderzoek. Er wordt gestart in het
Antonius ziekenhuis en UMC Utrecht, waarbij
urologen Harm van Melick en Richard Meijer
samenwerken met nucleair geneeskundigen
Jules Lavalaye en professor Marnix Lam.
In tweede instantie wordt er gekeken welke
andere ziekenhuizen kunnen aanhaken om
zo sneller tot resultaten te komen.
Jules en Ludwike hopen binnen drie jaar
150 patiënten in het onderzoek op te
nemen. Niet iedereen komt voor deelname
aan dit onderzoek in aanmerking.
De onderzoekers denken aan de inclusie
van hoog-risico patiënten: patiënten met
tenminste een klinisch T3 tumorstadium,
een PSA van 20 ng/ml en een Gleason Score
van 8. Bij deze groep patiënten is de kans het
grootst dat er al uitzaaiingen zijn. Overigens
wordt bij een klein deel van de patiënten
(ca 10% wordt wel genoemd) geen
PSMA tot expressie gebracht, waardoor
zij ongevoelig zijn voor deze nucleaire
behandeling. n

Eerste Blue Ribbon
Rally groot success!

Voorzitter Kees van den Berg en PKS bestuurslid Will Jansen aan de start van de eerste Blue Ribbon Rally.

Het is inmiddels al weer even geleden maar op
3 september j.l. vertrokken 17 equipes vanuit de
Golf en Businessclub De Scherpenbergh in Lieren
voor de eerste Blue Ribbon Rally.
Deze Rally werd georganiseerd door Ronal Jans
en Gerhard Fokkens van Stichting Classic Rally
Adventures waarvoor onze enorme dank!
Het werd een compleet verzorgde dag met een
mooie route, een prima verzorgde lunch en
uitdagende kaartleesopdrachten. Ook voor de
gevorderde rallyrijder nog een hele uitdaging!
Kaartleesopdrachten en geel bolletje-pijltje of
fotozoekopdrachten.
Met prachtig weer reden de auto’s door het
schitterende landschap rond Apeldoorn waarna
de dag werd afgerond met een borrel en een ter
plekke gekookt buffet.

De ludieke veiling onder leiding van Ronald Jans
bracht ook nog eens een mooi bedrag op. Alles ter
ondersteuning van Blue Ribbon.
Vanuit ProstaatKankerStichting.nl reden
Kees van den Berg (voorzitter) en bestuurslid
Will Jansen mee.
Blue Ribbon werd vertegenwoordigd door haar
voorzitter Huib van Santen.
De datum voor de tweede Blue Ribbon rally in 2017
zal binnenkort bekendgemaakt worden op
www.blueribbonrally.nl n
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ERVARINGSVERHAAL

Ervaringen van
Wim de Kort
Wim Nak

Maar er zijn er ook
die veel beloven en
niets van die
beloften nakomen

In Nieuws nr. 17 van december 2015
publiceerden wij het ervaringsverhaal
van Wim de Kort onder de kop ‘20 jaar
prostaatonderzoek’. Hij stuurde ons
onlangs zijn bijgewerkt verslag van maar
liefst 24 kantjes.
Dat we er nu opnieuw aandacht aan
besteden komt doordat hij interessante
dingen schrijft over de grote verschillen
in benadering tussen diverse urologen,
verpleegkundigen en ziekenhuizen.
Daar willen wij graag iets over zeggen in
Nieuws. Niet zozeer over het feit dat het
hem inmiddels goed gaat, hij is uitwendig
bestraald en zijn PSA blijft laag. Maar hij
heeft in de voorbije jaren contact gehad
met zes urologen, met drie urologisch
verpleegkundigen, met vijf ziekenhuizen,
in drie daarvan een behandeling
ondergaan. Hij verwondert zich over de
grote verschillen in beleving. Dan heeft hij
het niet zozeer over de vakkennis, dat zal
overal wel goed zijn, maar vooral over de
persoonlijke benadering van de patiënt en
zijn vrouw.
Uroloog
De uroloog waar hij zich het prettigst
bij voelde was van het eerste contact
af belangstellend, vroeg hoe het ging,
gaf helder inzicht in mogelijkheden en
begrijpelijke antwoorden op vragen.
En hem vlak voor de narcose nog even
moed inspreken deed wonderen.
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Een schril contrast met de afstandelijke
uroloog die alleen zakelijke vragen stelde,
die kennelijk zijn dossier niet bestudeerd
had, die oogcontact vermeed en zich
verschool achter zijn computer.
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Verpleegkundige
Er zijn verpleegkundigen die je het gevoel
geven in een warm bed te zijn beland. Veel
inlevingsvermogen, heldere voorlichting en
bemoedigende woorden. Ze geven je het
gevoel in goede handen te zijn.
Maar er zijn er ook die veel beloven en
niets van die beloften nakomen, ze laten
je in de steek op momenten dat je hen
juist hard nodig hebt. Om wanhopig van te
worden als afhankelijke patiënt.
Ziekenhuis
Hoe je je in een ziekenhuis voelt wordt
sterk beïnvloed door de kwaliteit van de
receptie en opname afdeling. In het ene
ziekenhuis wordt Wim heel goed begeleid
met snel gemaakte en duidelijke afspraken.
Maar in een ander ziekenhuis valt het niet
mee goede afspraken te maken en voelt hij
zich van het kastje naar de muur gestuurd.
Het helpt wanneer het ziekenhuis al bij de
intake duidelijke informatie meegeeft over
de behandeling, maar dat is kennelijk geen
algemeen gebruik.
Moraal van dit verhaal
Het komt maar al te vaak voor dat de
patiënt zich allerminst centraal voelt staan.
Maar soms is dat juist duidelijk wel het
geval. Dus het kan wel…..!
De medemenselijkheid speelt daarbij
een niet te onderschatten rol, los van
deskundigheid en vakkennis. Wanneer de
patiënt als mens benaderd wordt door
een uroloog, een verpleegkundige of de
receptioniste in het ziekenhuis, dan is zijn
ziekte veel gemakkelijker te dragen.
We weten dat allemaal wel, natuurlijk.
Maar waarom doen veel zorgverleners
dat nog steeds niet…? n

INZICHT GEVEN IN DE KWALITEIT VAN
PROSTAATKANKERZORG IN NEDERLAND
WAARDOOR DEZE ZORG NOG BETER KAN
WORDEN.
De Nederlandse overheid, zorgverzekeraars,
beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen
voeren al enkele jaren kwaliteitsregistraties
uit voor veel ziektebeelden. Het doel van
deze registraties is om de kwaliteit van
zorg te meten en waar nodig te verbeteren.
Ziekenhuizen delen de uitkomsten van deze
kwaliteitsregistraties met elkaar. Zo kunnen
ziekenhuizen en medisch specialisten van elkaar
leren en wordt de zorg in Nederland nog beter.

Ook voor prostaatkankerzorg is een landelijke
kwaliteitsregistratie opgezet. Dit is ProZIB:
ProstaatkankerZorg In Beeld. In deze registratie
wordt informatie over de geleverde zorg
vastgelegd, zoals bijvoorbeeld het aantal biopten
dat is genomen, de uitslag daarvan en welk
aanvullend onderzoek is verricht. Daarnaast wordt
ook, met behulp van vragenlijsten, informatie
verzameld over de gezondheid en kwaliteit van
leven van patiënten.
Alle specialisten die betrokken zijn bij de zorg
rond prostaatkanker, zoals urologen, oncologen,
radiotherapeuten, radiologen en pathologen,
werken mee aan deze registratie. Ook de
patiëntenverenigingen zijn bij ProZIB betrokken.
Wat is het doel van ProZIB?
Het doel van ProZIB is inzicht geven in de
kwaliteit van prostaatkankerzorg in Nederland

waardoor deze zorg, waar nodig, verbeterd kan
worden. De gegevens worden ook gebruikt voor
wetenschappelijk onderzoek. Het doel van dit
onderzoek is om nauwkeurig vast te stellen welke
gegevens daadwerkelijk iets zeggen over de
kwaliteit van de geboden zorg.
Verschillen in zorg
In januari 2014 is er een KWF (Koningin
Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding) rapport
verschenen over de kwaliteit van kankerzorg in
Nederland. De resultaten van dit rapport lieten
zien dat de behandeling van patiënten met
gelokaliseerd prostaatkanker tussen ziekenhuizen
uit verschillende regio’s varieert. Met de gegevens
die op dat moment beschikbaar waren, kon
men geen goede verklaring vinden voor deze
verschillen. Het doel van ProZIB is om variatie in
zorg, zoals in het voorbeeld hierboven, in kaart te
brengen en daarbij vooral te kijken naar mogelijke
verklaringen voor deze verschillen. Doordat we
binnen ProZIB, met behulp van vragenlijsten,
ook de gezondheid en kwaliteit van leven meten
van de deelnemende patiënten kunnen we ook
bepalen wat het effect is van de behandeling op
de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven van
patiënten.
Werkwijze ProZIB
ProZIB is opgebouwd uit twee onderdelen:
een gezondheid en kwaliteit van leven meting
met behulp van vragenlijsten en een klinische
registratie.
In totaal hebben 60 ziekenhuizen deelgenomen
aan de gezondheid en kwaliteit van leven meting.
Mannen bij wie prostaatbiopten zijn afgenomen
in één van deze ziekenhuizen in de periode van
1 oktober 2015 tot 1 mei 2016 hebben een brief
gekregen met het verzoek om een vragenlijst
in te vullen. Deze mannen zijn dus al bekend
met ProZIB en een groot deel van hen is bereid
geweest om deel te nemen.
De vragenlijst bevat vragen over hoe deze
mannen hun gezondheid ervaren en vragen over
de kwaliteit van het leven. Door deze vragenlijst
op meerdere momenten in de tijd in te vullen, kan
bepaald worden of de gezondheid en kwaliteit
van leven verandert over de tijd. Daarom krijgen
al deze mannen één jaar en twee jaar na de eerste
vragenlijst nogmaals het verzoek de vragenlijst in
te vullen.
In de klinische registratie wordt informatie
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opgeslagen over de geleverde zorg, zoals
bijvoorbeeld de uitslag van de biopten, het
beeldvormend onderzoek dat eventueel is
gedaan en de behandeling die is ingezet.
Deze klinische registratie vindt plaats in
alle ziekenhuizen in Nederland en wordt
uitgevoerd door registratie medewerkers
van de Nederlandse Kankerregistratie
(NKR). De NKR is onderdeel van Integraal
Kankercentrum Nederland (IKNL).
IKNL is een kennis-en kwaliteitsinstituut
voor zorgverleners en heeft als doel de
kankerzorg in Nederland steeds te blijven
verbeteren.
Financiering
ProZIB wordt uitgevoerd met financiële
steun van KWF Kankerbestrijding
(www.kwf.nl).

De gegevens
worden ook
gebruikt voor
wetenschappelijk
onderzoek

Stand van zaken ProZIB
Het eerste deel van de gezondheid en
kwaliteit van leven meting is succesvol
verlopen. Ruim 1.900 mannen hebben de
eerste vragenlijst ingevuld. Alle mannen
die de eerste vragenlijst hebben ingevuld
ontvangen de komende maanden opnieuw
een verzoek om een vragenlijst in te vullen.
De resultaten van de gezondheid en
kwaliteit van leven meting zijn belangrijk
voor de evaluatie van de kwaliteit van de
prostaatkankerzorg. Daarom hopen wij dat
alle deelnemers bereid zijn om opnieuw de
vragenlijst in te vullen.
Ook de klinische registratie is in volle gang.
Het doel is om deze rond het einde van
dit jaar af te ronden. Wij houden u op de
hoogte van de voortgang en uitkomsten
van ProZIB via www.prozib.nl.
Het succes van de gezondheid en kwaliteit
van leven meting is alleen mogelijk door
de inzet van de deelnemende patiënten.
Wij willen wij hen daarom via deze weg
nogmaals heel hartelijk bedanken voor hun
inzet.
Met ProZIB hopen wij, samen met alle
betrokken behandelaars, de zorg voor
prostaatkankerpatiënten in Nederland
nog beter te maken. n
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Het ProZIB team
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Europese
medische
kankercongres
2016
Het Europese medische kankercongres
(ESMO) vond dit jaar plaats van
7 - 11 oktober in Kopenhagen.
Met meer dan 20.500 deelnemers was
het de grootste bijeenkomst in de
geschiedenis van dit congres.
Ook de PKS was vertegenwoordigd
samen met vertegenwoordigers van
andere patiëntenbelangenorganisaties.
Dit jaar ging zeer veel belangstelling
uit naar de ontwikkelingen in
immuuntherapie (immuno-oncologie) bij
verschillende soorten kanker. De huidige
nieuwe technologieën worden gezien
als een van de grootste doorbraken in
kankerbehandeling sinds lange tijd.
Nieuwe antilichamen (eiwitten die
zich aan bepaalde structuren aan
en in de cel binden en daardoor
celfuncties blokkeren of veranderen)
blijken een groot effect te hebben
op de progressievrije overleving van
patiënten met uitgezaaid melanoom
en longkanker. Beide soorten kanker
zijn altijd zeer moeilijk te behandelen
geweest.
Deze nieuwe middelen brengen
in kankercellen het proces van de
zogenoemde geprogrammeerde
celdood (‘programmed death’; PD) op
gang. Voorgeprogrammeerde celdood

Europese medische kankercongres 2016

is een normaal proces in gezonde verouderende
lichaamscellen waarbij de cel afsterft, maar dit
proces is in kankercellen geblokkeerd. PD kan
vergeleken worden met het afsluiten van een
computer: de programma’s sluiten zich een voor
een na elkaar en de iconen verdwijnen totdat het
scherm zwart is. In dit geval de cel dood is.
Deze resultaten geven hoop op
goede resultaten van immunooncologische behandeling van
andere soorten kanker in de
komende jaren. Mogelijk ook
van prostaatkanker.
Onderzoek heeft aangetoond,
dat wanneer resistentie
ontstaat tegen enzalutamide
(Xtandi®) en andere
androgeenremmers het proces
van PD meer geremd wordt.
In twee verschillende sessies
van het congres werden de eerste resultaten met
een nieuwe remmer van PD, pembroluzimab, bij
mensen met prostaatkanker gepresenteerd.
Het betrof resultaten van fase 1 en 2 klinisch
onderzoek. Het fase 2 onderzoek loopt
nog, maar er zijn in beide onderzoeken
indrukwekkende en tot op heden langdurige
effecten waargenomen. Ook bij patiënten met
voortschrijdende uitgezaaide prostaatkanker die
reeds 3 of meer andere behandelingen hadden
gehad. Het zal zeker nog wel even duren voordat
dergelijke medicatie voor prostaatkanker op de
markt komt.

zo de kankercelgroei stimuleren, maar kan niet
de hormoonremmers zoals enzalutamide en
abirateron (Zytiga®) binden. Tumorcellen met
AR-V7 zijn daarom resistent tegen behandeling
met deze middelen en patiënten tonen
niet of nauwelijks verbetering op dergelijke
hormonale behandeling. Bepaalde middelen
die bij chemotherapie worden
toegepast, zoals taxanen, blijven
echter effectief in deze groep van
patiënten.

De
resultaten
geven
hoop

Veel aandacht was er ook voor mogelijke
eigenschappen van prostaatkankercellen
(biologische markers), die de effectiviteit van
bepaalde vormen van behandeling zouden
kunnen voorspellen. De discussie rond de
androgeenreceptor V7 (AR-V7) werd tijdens
het congres als een zeer belangrijk onderwerp
geduid. AR-V7 is een afwijkende vorm van
de androgeenreceptor. AR-V7 kan net als de
gewone AR mannelijke hormonen binden en

Hoe de AR-V7 status van een
prostaatkankerpatiënt kan worden
bepaald en welke methode
daarvoor het meest betrouwbaar
is, is nog in onderzoek.
Op dit moment lijkt de methode
zoals ontwikkeld in het Erasmus
medisch centrum te Rotterdam in
samenwerking met de universiteit van Pisa in dit
opzicht het meest eenvoudig en betrouwbaar.
Natuurlijk waren er in ESMO 2016 veel meer
presentaties over prostaatkanker, zowel
vroeg/laag risico als voortgeschreden kanker.
De onderwerpen en discussies in ESMO 2016
tonen aan, dat het steeds belangrijker wordt
in de verschillende behandelingsstadia van
kanker de betreffende kankercellen biologisch
te karakteriseren door middel van biopten en
bloedonderzoek.
De aan- of afwezigheid van bepaalde biologische
factoren zal in toenemende mate de meest
werkzame therapie kunnen bepalen.
Zoals nu bij melanoom en longkanker zullen we
in de nabije toekomst zeker meer horen over
immuno-oncologische behandeling van mensen
met prostaatkanker. De eerste resultaten zijn
veelbelovend. n

R. H. M. van der Giessen, arts
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Wij ontvingen onderstaand overzicht
van lopende onderzoekingen m.b.t.
genetische tests voor prostaatkanker
behandeling. Wij plaatsen dit lijstje
graag, want het kan voor veel van onze
lezers interessant nieuws zijn.

prostaatkanker beter kunnen begrijpen.
Dit is belangrijk omdat een beter begrip
van de ziekte kan leiden tot inzichten over
welke behandelingen goed zouden kunnen
aanslaan of hoe we behandelingen verder
kunnen verbeteren.

In de wereld van
de prostaatkanker
wordt enorm veel
onderzocht
Zit er
misschien
verschil in de
tumor
en daarom
ook in de
behandeling?
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Steeds meer mannen worden
geconfronteerd met prostaatkanker. Zijn al
deze tumoren hetzelfde? Of zit er misschien
verschil in de tumor en daarom ook de
behandeling? Recent onderzoek maakt
duidelijk dat inderdaad de genetische
eigenschappen van de tumor van invloed
zijn op het gedrag ervan.

De instituten die dankzij deze steun hun
onderzoek kunnen doen kijken bijvoorbeeld
naar de volgende onderwerpen:

Door de codering van de genen beter te
begrijpen krijgen we meer inzicht in hoe
het komt dat bijvoorbeeld de ene kankercel
uitzaait en de andere niet.

In het Radboudumc in Nijmegen
onderzoeken Jack Schalken, Inge van Oort,
Winald Gerritsen en Nielka van Erp of bij
patiënten met gemetastaseerd (uitgezaaide)
castratieresistent prostaatkanker in een
vroeg stadium die patiënten kunnen
worden geïdentificeerd die resistent zijn,
suboptimaal behandeld worden of nu juist
veel profijt van anti-androgeen (werking
testosteron verhinderende) therapie
zullen ondervinden. Hiertoe wordt in de
‘ILUMINATE studie’ naar veranderingen in
tumor mRNA patronen (boodschappers
die vanuit de celkern buiten die kern hun
invloed hebben) gekeken in combinatie
met de geneesmiddelblootstelling in het
bloed.

Beter begrip
Mede dankzij de ondersteuning van een
farmaceutisch bedrijf kunnen een aantal
instituten in Nederland onderzoek doen
naar de vraag hoe we, met meer inzicht in
veranderingen in de codering in ons DNA,

In het LUMC in Leiden onderzoekt
Susanne Osanto of PET/CT, Whole Body
MRI, en bloedbepaling van circulerende
tumorcellen, de response op therapie met
enzalutamide nauwkeuriger voorspellen
dan PSA en botscan. Ook patiënten die

Het menselijk genetisch materiaal, het
DNA, bestaat uit zo’n 30.000 verschillende
genen. Dat zijn stukjes DNA die coderen
voor een bepaald eiwit. Veranderingen in
deze genen zorgen voor verandering van
stoffen in de cel waardoor de cel anders
gaat groeien en reageren op signalen uit
de omgeving.
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nooit eerder hormonale therapie kregen,
kunnen participeren in deze studie.
In Groningen onderzoekt de groep van
Igle-Jan de Jong of met een nieuw soort
PET scan beter de reactie op antihormonale
middelen bepaald kan worden.
Gedrag van de uitzaaiingen voorspellen
In het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam
onderzoekt de groep van Martijn Lolkema of
met biopten uit de uitzaaiingen van mannen
met prostaatkanker genetisch materiaal
verkregen kan worden wat specifiek het
gedrag van deze uitzaaiingen voorspelt.
In het AvL in Amsterdam kijken Wilbert Zwart,
Andre Bergman en Henk van der Poel naar
de manier waarop het mannelijk hormoon
tumor cellen activeert. Met eerder onderzoek
zijn negen genen ontdekt die het gedrag van
prostaatkanker mogelijk heel vroeg kunnen
voorspellen en wordt nu getest bij mannen die
een prostatectomie zullen ondergaan in de

‘DARANA’ studie.
Ron Mathijssen uit het
Erasmus in Rotterdam
onderzoekt hoe de werking
van chemotherapie tegen
prostaatkanker beïnvloed
wordt door andere middelen
die de patiënt gebruikt.

Meer inzicht in
hoe het komt dat
de ene kankercel
uitzaait en de
andere niet

Dit zijn zo wat voorbeelden
van onderzoek dat in Nederland loopt en
waarvoor altijd wel deelname van patiënten
nodig is om kennis over prostaatkanker te
vergroten.

Mocht u vragen hebben over bovenstaand
onderzoek of willen deelnemen dan kunnen we
u altijd met een van de betrokkenen in contact
brengen. n
Henk van der Poel, Andre Bergman,
secretariaaturologie@nki.nl

VRIJWILLIGERS PKS OP ONCOLOGIEDAGEN
Berrie van der Heide

Jaarlijks organiseert de V&VN
Oncologie, de vereniging van
oncologieverpleegkundigen,
een meerdaags congres.
Dit jaar werden die zogenaamde
oncologiedagen gehouden
op 15 en 16 november 2016
in Reehorst in Ede. Uiteraard
was ProstaatKankerStichting.nl
aanwezig op de informatiemarkt
van de oncologiedagen met een
informatiestand.
Door onze aanwezigheid op
de oncologiedagen kunnen
wij op een eenvoudige manier
extra contact houden met de
oncologieverpleegkundigen en hen
informeren over het belang van
ProstaatKankerStichting.nl
Stand PKS op oncologiedagen
als patiëntenorganisatie en de
dienstverlening die wij bieden. Dat is belangrijk omdat de oncologieverpleegkundige in de praktijk
veelal de spil is in de informatievoorziening in behandelcentra voor prostaatkanker. n
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LAGERHUISDEBAT

Astrid Joosten krijgt
van Chris Laarakker
het vernieuwde
Prostaatkankerlogboek uitgreikt.

Op 27
September
2016 vond na
het succes van
voorgaande
jaren in het
Kontakt der
Kontinenten
te Soesterberg
alweer het 3e Prostaatkanker
Lagerhuisdebat plaats.
Dit Prostaatkanker Lagerhuisdebat is
een initiatief van Dr. André Bergman,
internist-oncoloog in het NKI – AVL te
Amsterdam en Michiel Sedelaar,
uroloog in het Radboudumc te
Nijmegen.
Door professionele zorgverleners zijn
prikkelende en uitdagende stellingen
aangedragen die zij in een ‘Lagerhuis’
opstelling beargumenteren en verdedigen.
Uitgenodigd voor dit debat worden
professionele zorgverleners die via

een stemkastje enkel voor of tegen de
stelling kunnen stemmen. Lastig in de
praktijk want elke antwoord wil je het
liefst vergezeld doen gaan van een aantal
mitsen en maren.
Dan komt de discussie op gang.
Vurige discussies vaak, soms met
gespeelde verontwaardiging en veel
humor. Een prima podium waarbij
uiteindelijk alle invalshoeken van de
stelling belicht worden. Nuttig omdat
duidelijk blijkt dat niet alleen andere
disciplines net even anders naar een
stelling kijken maar ook binnen
disciplines verschillen van inzicht bestaan.
Dit alles onder de charmante leiding van
Astrid Joosten die een verbazende
kennis van deze ernstige ziekte blijkt te
hebben. Daarna wordt over dezelfde
stelling opnieuw gestemd en dan blijkt
vaak wel degelijk een verschuiving in het
stemgedrag plaats te hebben gevonden. n

(Be)leef OOK middag in Rotterdam
Op zaterdag 24 september organiseerde
het OOK- (Optimale Ondersteuning
bij Kanker) Centrum Rotterdam
de (Be)leef OOK middag in haar
centrum aan de Zorgboulevard van
het Maasstadziekenhuis. Aanwezig
waren veel patiëntorganisaties op het
gebied van kanker en aanbieders van
ondersteunende zorg.
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Namens de PKS bemanden Rob Mol,
Aart van Dijk en schrijver dezes de
PKS-kraam. De belangstelling was groot
maar helaas voor ons waren dat op een
handvol mannen na vrouwen. Onze
doelgroep schitterde dus helaas door
afwezigheid. Desondanks hebben we toch
nog een donateur kunnen werven.
Dit magere resultaat roept de vraag op
of het voor de PKS nuttig is mee te werken
aan bijeenkomsten waar meer kankerpatiëntorganisaties vertegenwoordigd zijn.
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Het PKS-team bij de stand

Overigens hebben we wel contacten
kunnen leggen met enkele mogelijk
voor de PKS interessante aanbieders van
ondersteunende zorg, zoals ondersteuning
van kinderen met een (groot) vader
met kanker en iemand, die in sociale
media aandacht wil genereren voor
prostaatkanker. nl n
John den Broeder

INFORMATIEAVOND IN HET BRAVIS
ZIEKENHUIS
Op 1 november 2016 kwamen er circa 50
mensen bijeen in de grote zaal van het Bravis
ziekenhuis om nader geïnformeerd te worden
over prostaatkanker.
De informatieavond werd mede georganiseerd
door Rob Mol. Hij mocht, na een kort
welkomstwoord vanuit de afdeling Urologie, als
eerste de aanwezigen toespreken. Rob gaf een
korte toelichting over de PKS, waarbij hij vooral
de nadruk legde op het belang en het nut van
informatie-uitwisseling tussen lotgenoten.
Daarna gaf uroloog
S. van Leeuwen
medische uitleg over
de robot operatie
van de prostaat.
Middels beelden
en korte video’s liet hij zien hoe complex deze
ingreep eigenlijk is. De prostaat ligt in een
moeilijk bereikbaar gebied in de buikholte, te
midden van diverse zenuwbanen en andere
organen.

Veel vooruitgang
is er de laatste
jaren gemaakt

De informatieavond werd verder ondersteund
door drie aanvullende voorlichting stands, onder
andere bemand door verpleegkundigen van de
Bravis Urologie, en door Cees Eimermann en
Eddy Erkens van de PKS.
Na afloop namen vele aanwezigen het initiatief
om op informele wijze nog hun (persoonlijke)
vragen te stellen aan de vertegenwoordigers van
de PKS.
Een nuttige en goed verlopen informatieavond,
goed bezocht met tevreden bezoekers. n
Eddy Erkens, Rob Mol en Cees Eimermann
(PKS vertegenwoordigers in de regio
Zeeland / WestBrabant).

Radiologe I. Jacobs gaf informatie over welke
keuzes en mogelijkheden er zijn op het gebied
van bestraling. Veel vooruitgang is er de laatste
jaren gemaakt.
Tijdens het beantwoorden van de vragen
benadrukten beide specialisten het belang dat
zij hechten aan multidisciplinair overleg, waarna
de patiënt een bewuste en gedegen keuze kan
maken.
Vervolg van pagina 25
Radium behandeld, de andere helft met het
goedkopere Rhenium. Zij hebben samen met
de oncologen de ReCab trial geïnitieerd,
waarbij de werking van de combinatie van
rhenium met cabazitaxel wordt onderzocht en
doen mee met de zogenaamde PEPPER studie
voor stadiering met PSMA.
ProstaatKankerStichting.nl
Anko Kooistra vertelt: ‘aan nieuwe patiënten
geef ik het PK Logboek mee, voorzien van een

L I. Jacobs radioloog – oncoloog, R S. van Leeuwen uroloog
tijdens het beantwoorden van de vragen

sticker met daarop een IN BRUIKLEEN sticker
en zeg ze dat daar een eigen exemplaar van
kunnen krijgen door zich aan te sluiten bij de
PKS.’
Een ideetje voor andere ziekenhuizen?
Ideetje eventueel te gebruiken naast het groene
foldertje dat de PKS in ziekenhuizen heeft
verspreid om het aan nieuwe patiënten mee te
geven. In deze folder wordt het logboek ook
aanbevolen. n
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WANDEL JE FIT

De makkelijkste weg naar een betere conditie
Bert Ackaert

Over het boek
Zet de eerste stap naar een fitter en gezonder leven
en verander bewegen van iets wat móét naar iets
wat je wil.
Veel mensen beginnen enthousiast aan een sportof fitnessprogramma, maar haken even snel weer af:
te zwaar, te moeilijk vol te houden, niet in te passen
in hun drukke agenda.
Wandel je fit is anders: met dit boek krijg je niet
zomaar een programma, maar bouw je aan een
beweegsysteem dat jou motiveert en afgestemd
is op je unieke situatie. Via verschillende testen en
opdrachten breng je jezelf beter in kaart.
Met concrete oefeningen en tips overwin je de
obstakels die het aanmeten van nieuwe gewoonten
in de weg staan. Zo wordt bewegen gemakkelijk en
haalbaar voor iedereen.
Wandelen is een geweldige manier om je
gezondheid en welzijn te verbeteren, om af te vallen
of gewoon gezond te ontspannen. Met de testen,
oefeningen, wandelprogramma’s en materiaaltips
die je in dit boek terugvindt, kan je meteen aan
de slag. Je realiseert niet alleen je doelen, maar
ontwikkelt tegelijk een leuke en gezonde gewoonte
die je echt volhoudt. Zet jouw eerste stap vandaag!
Over Bert Ackaert
Bert Ackaert is al heel zijn leven gebeten door
sport en een gezonde levensstijl. Hij studeerde
en onderzocht bewegingswetenschappen,
gezondheidsleer en topsport aan de KU Leuven.
In 2009 richtte hij mee het begeleidingscentrum
Energy Lab op, waar hij o.a. (top)sporters
begeleidde. Sinds 2015 zet hij zijn missie voort via
zijn bedrijf Evermove, wat letterlijk staat voor ‘altijd
in beweging’.

De redactie onthoudt zich van enig oordeel over de
inhoud van het boek. Als u meent dat dit boek voor u
interessant kan zijn, dan dient u zelf te beoordelen in
hoeverre de in het persbericht gewekte verwachtingen
daadwerkelijk worden waargemaakt.

UITGEVER: Uitgeverij Lannoo
Verkrijgbaar in de boekhandel, als e-boek en in de
iBookstore
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Prijs € 19,99
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Stuur uw oplossing van de puzzel voor 15 februari 2017 naar: ProstaatKankerStichting.nl, Tav Redactie Nieuws
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht. Of e-mail naar: redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl
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Over prostaatkanker,
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knop Magazine
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DATUM

TIJD

Inloopmiddag

De Gele Linde

Gouda

Elke woensdag

10.00/12.00

Inloophuis

Oude IJssel

Doetinchem

3 januari

14.00/16.00

Inloophuis

De Eik

Eindhoven

5 januari

14.00/16.00

Inloophuis

De Cirkel

Helmond

16 januari

14.00/16.00

Voorlichtingsavond

Inloophuis Viore

Hilversum

16 januari

19.30/21.30

Informatiebijeenkomst

Bernhoven

Uden

17 januari

10.00/12.00

Voorlichtingsbijeenkomst

Isala Klinieken

Zwolle

17 januari

19.30/21.30

Voorlichtingsbijeenkomst

Toon Hermans Huis

Sittard

19 januari

19.00/21.00

Inloophuis

Inloophuis Debora

Delft

24 januari

16.00/17.30

Inloophuis

Toon Hermans Huis

Tiel

26 januari

10.00/12.00

Lotgenotencontact

Langeland Ziekenhuis

Zoetermeer

26 januari

10.15/11.45

Voorlichtingsbijeenkomst

Toon Hermans Huis

Weert

26 januari

19.00/21.00

Inloophuis

De Eik

Eindhoven

2 februari

14.00/16.00

Inloophuis

Oude IJssel

Doetinchem

7 februari

14.00/16.00

Inloophuis

De Cirkel

Helmond

20 februari

14.00/16.00

Inloophuis

Toon Hermans Huis

Tiel

23 februari

10.00/12.00

Inloophuis

De Eik

Eindhoven

2 maart

14.00/16.00

Inloophuis

Oude IJssel

Doetinchem

7 maart

14.00/16.00

Inloophuis

De Cirkel

Helmond

20 maart

14.00/16.00

Informatiebijeenkomst

Bernhoven

Uden

21 maart

9.45/11.45

Inloophuis

Toon Hermans Huis

Tiel

23 maart

10.00/12.00

Lotgenotencontact

Langeland Ziekenhuis

Zoetermeer

23 maart

10.15/11.45

Inloophuis

Inloophuis Debora

Delft

28 maart

16.00/17.30

IN VOORBEREIDING				
Informatieavond

Martini Ziekenhuis

Groningen

1 februari

Wereldkankerdag

Radboud UMC

Nijmegen

4 februari

Welzijn en Gezondheidsbeurs

Steunpunt Terneuzen

Terneuzen

1 april

Voorlichtingsavond

Ziekenhuis St. Jansdal

Harderwijk

12 april

11.00/15.30

Voor de exacte data van de PKS-bijeenkomsten bij de inloophuizen in Breda, Tilburg en Dordrecht: zie agenda op
www.prostaatkankerstichting.nl of op de websites van de inloophuizen.

Inloophuis in uw omgeving?
Er zijn veel plaatsen in ons land waar mensen die direct of
indirect met kanker te maken hebben, terecht kunnen voor
diverse vormen van ondersteuning.
Zoekt u een Inloophuis in uw omgeving
kijk dan op IPSO.nl
Kijk voor verdere informatie op de website van het
betreffende inloophuis.

43

Lotgenotentelefoon
0800 - 999 2222
Maandag, woensdag, vrijdag van 10.00 - 12.30
uur, dinsdag en donderdag van 19.00 - 21.00 uur.
Naast een grote informatiebank waarin alles wat
rechtstreeks of zijdelings met prostaatkanker te
maken heeft zijn ruim 25 vrijwilligers ook via e-mail:
lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl bereid hun
specifieke ervaringen te delen met lotgenoten.
Onder hen 3 partners voor partneraangelegenheden.
Indien de 0800 lijn langdurig in gesprek is en u belt
met nummerherkenning wordt u zo spoedig mogelijk
teruggebeld.

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

