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BESTUURSTOELICHTING

1. DE PLAATS VAN PROSTAATKANKERSTICHTING.NL (PKS)
IN DE MAATSCHAPPIJ
ProstaatKankerStichting.nl (PKS) is dé patiëntenorganisatie in Nederland die
lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft, wetenschappelijk onderzoek stimuleert en
de belangen behartigt van prostaatkankerpatiënten en hun naasten. Daarnaast groeit
de positie van PKS als belangrijke stakeholder binnen het prostaatkankerzorgveld,
waarbij de stichting zich richt op contacten met o.a. zorgverzekeraars, zorgaanbieders,
farmaceutische bedrijven en overheidsorganen zoals PGO.
In 2016 heeft PKS een flinke groei doorgemaakt. Waar de stichting op 31 december
2015 2.472 donateurs telde, is dit aantal gestegen tot 2.641 donateurs op
31 december 2016. Dit komt neer op een stijging van zo’n 7%. PKS is blij met dit
resultaat, daar de tendens laat zien dat donateursaantallen veelal gelijk blijven of zelfs
dalen.
In Nederland staat prostaatkanker op de eerste plaats in de top tien van meest
voorkomende vormen van kanker bij mannen. Meer dan 10.000 mannen per jaar
worden gediagnosticeerd met prostaatkanker. Meer dan de helft (52%) van alle
patiënten is jonger dan 70 jaar. Patiënten met lokale, gevorderde of uitgezaaide
prostaatkanker zijn na 3 jaar nog vrijwel allemaal in leven. Van de patiënten met
castratieresistente prostaatkanker (CRPC) is 65% na drie jaar nog in leven.
Sinds 1999-2003 is de vijfjaarsoverleving van prostaatkanker gestegen van ruim 80%
naar bijna 90% in 2008-2012. In Nederland sterven jaarlijks ongeveer 2.500 mannen
aan prostaatkanker. Dit aantal is de afgelopen jaren stabiel gebleven. (Bron: IKNL
cijfers over kanker, Kanker.nl) Verwacht wordt dat tot 2020 het aantal nieuwe patiënten
zal toenemen tot 17.000 patiënten per jaar. (Bron: Kanker in NL KWF-SCK, Kankerzorg
in beeld). Ook de overleving zal toenemen.
In werkelijkheid is de groep van mannen met prostaatkanker nog veel groter
aangezien lang niet alle patiënten weten dat ze daadwerkelijk patiënt zijn.
Voor ProstaatKankerStichting.nl is 2016 een belangrijk jaar geweest waarin de
organisatie een eigen visie heeft geformuleerd. De notitie “Visie op de toekomst
van prostaatkankerzorg in Nederland” is eind 2016 in concept gereed gekomen.
Verwacht wordt dat dit document medio 2017 haar finale status bereikt. Met
deze visie zal PKS zich de komende jaren sterk maken om binnen het zorgveld de
belangen van prostaatkankerpatiënten nog krachtiger voor het voetlicht te brengen.
Naast deze visienotitie is in het afgelopen jaar door de stichting hard gewerkt om
een standpunt te formuleren ten aanzien van de belangrijkste aspecten van goede
prostaatkankerzorg: informatievoorziening, richtlijnen en screening.
In samenwerking met o.a. NFK streeft PKS naar kwaliteitsverbetering in de
Nederlandse prostaatkankerzorg. Afgelopen jaar heeft PKS intensief geparticipeerd
in initiatieven om de prostaatkankerzorg verder te concentreren, hetgeen zal leiden
tot een zorgverbetering. Tevens heeft PKS middels afvaardiging in de klankbordgroep
deelgenomen aan een project op het gebied van Value Based Health Care waarin
wordt toegewerkt naar kwaliteitsverbetering met aandacht voor patiëntgerichte
waarden en kostenefficiëntie middels het transparant maken van uitkomsten van
behandelingen.
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Om haar activiteiten te kunnen realiseren, ontvangt PKS financiële steun vanuit
verschillende kanalen, waarbij KWF de belangrijkste financier is. De subsidie van
KWF wordt via NFK uitgekeerd. Naast een basisbedrag aan subsidie heeft PKS
in 2016 tevens een maatwerksubsidie ontvangen, om in 2017 extra activiteiten te
kunnen realiseren. De maatwerksubsidie is toegekend om zowel een medewerker
communicatie als een coördinator activiteiten en projecten op het gebied van
kwaliteit van zorg aan te stellen, beiden op projectbasis. De laatstgenoemde
gaat samenwerken met de beleidsmedewerker kwaliteit van zorg zodat PKS naast
de lopende projecten kan inzetten op een krachtige lobby ten behoeve van
betere zorg. De medewerker communicatie gaat voor PKS een professionele en
eenduidige communicatiestrategie ontwikkelen en implementeren.
Naast subsidie van KWF mag PKS rekenen op financiële steun vanuit de
Nederlandse overheid via Fonds PGO, één van de uitkeringsinstanties van het
Ministerie van VWS. Naast deze subsidies is PKS afhankelijk van de bijdragen en
giften van haar donateurs.
Farmaceutische bedrijven sponsoren projecten onder de daarvoor in ons land
gebruikelijke voorwaarden ter vermijding van belangenverstrengeling en ter
waarborging van de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van PKS.
Van zeven farmaceutische bedrijven heeft PKS in 2016 een geldelijke bijdrage
ontvangen voor diverse projecten. In totaal kwam dit neer op een bedrag van
ongeveer € 40.000,-- .
De ontvangen bedragen zijn o.m. gebruikt voor:
•
De ontwikkeling en bouw van een nieuwe website;
•
De jaarlijkse donateursdag;
•
Het herschrijven en herdrukken van het prostaatkankerlogboek;
•
De organisatie van diverse grote voorlichtingsbijeenkomsten in 			
ziekenhuizen;
•
De mogelijkheid tot deelname aan een symposium over awareness ten 		
aanzien van seksuele problemen na prostaatkanker en een herdruk van een
daarbij behorende ondersteunende flyer;
•
Trainingen/opleidingen voor vrijwilligers.
Een overzicht van farmaceutische bedrijven die PKS in 2016 hebben gesteund, is
opgenomen onder bijlage 1.
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2.

DE ORGANISATIE

Bestuur
In 2016 heeft PKS enkele bestuurlijke wijzigingen ondergaan. Fred Fontijn is
benoemd als vicevoorzitter en volgt hiermee Hans Blok op. Chris Laarakker heeft
afgelopen najaar zijn bestuursfunctie neergelegd. Als gevolg hiervan zag de
bestuurssamenstelling er per 31 december 2016 zo uit:
Kees van den Berg		
voorzitter
Fred Fontijn			vicevoorzitter
John Slingerland		 penningmeester
Rien Knol			secretaris
Will Jansen			bestuurslid regiozaken
Gerrit van de Merwe		
bestuurslid kwaliteit van zorg
Harry Boogh			bestuurslid vrijwilligerszaken
Roel Feller			
bestuurslid algemene zaken
De stichting wordt voor 24 uur per week secretarieel ondersteund door een
professionele kracht die in september 2016 bij PKS in vaste dienst is getreden.
Begin 2016 is ook de functie van beleidsmedewerker kwaliteit van zorg ingevuld
door en professionele medewerkster om de continuïteit beter te kunnen borgen
en de lopende projecten centraal te kunnen aansturen. De ondersteuning door
deze beide medewerksters draagt bij aan de wens van KWF om het bestuur meer
op afstand te laten functioneren met ondersteuning vanuit het bureau. Zo is PKS in
staat om een verdere professionaliseringsslag door te maken.
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Raad van Advies
In de organisatie van PKS is een Raad van Advies opgenomen. Deze raad bestaat
uit deskundigen op nagenoeg alle terreinen die rechtstreeks raken aan de zorg
voor patiënten met prostaatkanker. Jaarlijks vergadert het bestuur van PKS met de
Raad van Advies. Aan de orde komen onderwerpen als activiteiten, speerpunten,
toekomstvisie, financiering en samenwerking met andere partijen.
Afgelopen november is het eerste concept van de eerder genoemde visienotitie
gepresenteerd aan de Raad van Advies.
De samenstelling van de Raad van Advies eind 2016 was als volgt:
Dr. Ir. G. de Vries, partner DamhuisElshoutVerschure Organisatieadviseurs
Prof. Dr. J.O. Barentsz, radioloog
Drs. H.A. van den Berg, radiotherapeut
Dr. J. Coenen, medisch oncoloog/hematoloog
Dr. H.W. Elzevier, uroloog/seksuoloog
Dhr. E. van Muilekom, verpleegkundig specialist oncologie/urologie
Prof. Dr. Th.M. de Reijke, uroloog
Drs. S.F.M. Smid, huisarts
Dr. J.P.A. van Basten, uroloog
Dr. J. Lavalaye, nucleair geneeskundige
Mr. K.E. Mollema, jurist en bestuursvoorzitter Raad van Arbitrage voor de bouw
Vrijwilligers
Bij de uitvoering van het beleid en de activiteiten wordt het bestuur ondersteund
door een kleine 100 vrijwilligers verspreid over het land. Zonder hun vaak enorme
inzet zou PKS niet in staat zijn haar werkzaamheden uit te voeren op het niveau
waarop dit nu gebeurt. PKS vraagt van haar vrijwilligers een serieuze inspanning en
ondersteunt hen in hun taak door goede opleidingsmogelijkheden en een netwerk
van kennis. Hun eigen ervaringen op het gebied van prostaatkanker zijn vaak
waardevol voor andere lotgenoten. Jaarlijks wordt voor deze enthousiaste groep
een vrijwilligersdag georganiseerd waar zowel het delen van kennis als het sociale
aspect speerpunten zijn. De feedback van de vrijwilligers op de organisatie is
doorgaans goed; deze dag wordt gezien als een fijn moment om kennis met elkaar
te delen en van elkaars ervaringen te kunnen leren.
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3.

KERNTAKEN

3.1.

Voorlichting en lotgenotencontact

Voorlichtings- en lotgenotenbijeenkomsten
Een belangrijke doelstelling van PKS is de organisatie van activiteiten op het
gebied van voorlichting en lotgenotencontact in de regio. Alleen vanuit een
nadrukkelijk georganiseerde aanwezigheid in alle regio’s in Nederland, kan het
programma van de stichting goed opgezet, uitgevoerd en gehandhaafd worden.
PKS wil hierbij niet volledig afhankelijk zijn van de initiatieven van zorginstellingen.
In 2016 zijn door de verschillende vrijwilligers in de regio’s zo’n 125 voorlichtingsen lotgenotenbijeenkomsten gehouden, in samenwerking met ziekenhuizen en
inloophuizen voor patiënten, hun naasten en andere belangstellenden. Tijdens die
bijeenkomsten presenteert PKS zich via een korte presentatie met ondersteuning
van de promotiefilm aan de aanwezigen en wijst hen op de meerwaarde van PKS
als patiëntenvereniging.
De bezoekersaantallen varieerden van enkele tientallen tot soms wel 200 bezoekers
per avond. In totaal bezochten zo’n 3.500 mensen deze bijeenkomsten.
Bij voorlichtingsbijeenkomsten worden veelal medici uitgenodigd om een
relevant verhaal te vertellen op basis van de huidige ontwikkelingen.
Bij lotgenotenbijeenkomsten in inloophuizen is dit niet het geval, daar
vormt het lotgenotencontact de basis.
Tevens heeft PKS in 2016 succesvol deelgenomen aan de Nationale
Gezondheidsbeurs, Wereldkankerdag en de V&VN Oncologiedagen.
In 2016 is in samenwerking met Bayer B.V. een project van start gegaan voor
de organisatie van tien voorlichtingsbijeenkomsten in grotere ziekenhuizen die
prostaatkankerpatiënten Radium-223 kunnen aanbieden. Radium-223 is een
behandeling met name voor patiënten met uitzaaiingen in het skelet.
Deze behandeling kan alleen maar gegeven worden in ziekenhuizen die voldoen
aan de speciale eisen die gesteld worden aan het werken met nucleaire stoffen;
dat zijn in het algemeen de grotere (veelal academische) ziekenhuizen.
Dit samenwerkingsproject geeft PKS de kans om met de betrokken ziekenhuizen
te komen tot een nauwere samenwerking. Zes van de geplande 10 bijeenkomsten
hebben plaatsgevonden in 2016, de overige vier staan voor 2017 op de agenda.
0800- lotgenoten- en informatielijn
Een andere, directe vorm van voorlichting en lotgenotencontact is de
0800-telefoonlijn (0800-9992222) en het e-mailadres waar men dagelijks informatie
en ondersteuning kan krijgen van vrijwilligers. Desgewenst kan de beller voor
nadere informatie over een bepaalde behandeling in contact gebracht worden met
een vrijwilliger die de behandeling zelf heeft ondergaan. Dit geldt ook voor de
vragen die per email worden gesteld.
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Prostaatkanker, en de behandeling daarvan, heeft ook gevolgen voor het (seks)
leven van de partner. PKS richt haar activiteiten dan ook mede op de partner
van de patiënt. De verzoeken om informatie en hulp betreffen veelal algemene
vragen na confrontatie met de diagnose prostaatkanker, vragen over operatieve
behandeling en vragen over hormoontherapie, radiotherapie en de invloed van
voeding en lifestyle op prostaatkanker.
In 2016 hebben ongeveer 250 personen contact gehad met het telefonisch
meldpunt of via de mail contact gezocht. De registratie van het lotgenotencontact
voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.

3.2.

Belangenbehartiging

Aan de tweede kerntaak van PKS, belangenbehartiging, wordt door het bestuur
uitvoer gegeven met ondersteuning van de kwaliteitsgroep. Sinds begin 2016 is
een beleidsmedewerker toegevoegd aan deze kwaliteitsgroep, die voorheen uit
louter vrijwilligers bestond. Het bestuur heeft hiertoe besloten om de continuïteit
van de lopende projecten beter te kunnen borgen.
De kwaliteitscommissie is onder meer betrokken bij de volgende activiteiten:
•
Meedenken met de ontwikkeling van zorgpaden;
•
Betrokkenheid bij aanpassing van de richtlijn prostaatkanker;
•
Het up to date houden van de Patiëntenwijzer;
•
IJveren voor toelating van medicijnen en behandelingen;
•
Aanwezigheid bij verschillende initiatieven in het land voor meer
concentratie van en meer transparantie in de prostaatkankerzorg;
•
Herdefiniëring van de minimale kwaliteitscriteria ten aanzien van de
behandeling prostaatkanker.
Bij veel van deze activiteiten werkt PKS nauw samen met koepelorganisatie NFK
om de slagkracht richting beleidsmakers, beroepsbeoefenaars en zorgverzekeraars
op het gebied van kwaliteit van zorg te vergroten. Tot de gemeenschappelijke
doelstellingen van PKS en NFK kunnen o.a. gerekend worden:
•
•
•

•
•
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Pleiten voor onderzoek naar en invoering van betere, snellere, elegantere
diagnosemiddelen;
Actief op de hoogte blijven van nieuwe methoden voor diagnostiek en
behandelmethoden, evaluaties en andere relevante onderzoeksresultaten;
Onderhouden van actuele kwaliteitscriteria, respectievelijk actueel houden
en uitbreiden van de patiëntenwijzer als monitor voor de beschikbaarheid
van behandelingen en de mate waarin zorginstellingen voldoen aan de door
PKS opgestelde kwaliteitscriteria;
Bevorderen van taakverdeling, samenwerking en concentratie in de zorg;
Bijdragen aan het opstellen van richtlijnen en de actualiteit van bestaande
richtlijnen bewaken; lopen deze nog in de pas met de huidige stand der

•

•
•

•

•

wetenschap? Initiatieven ondernemen om richtlijnen die niet actueel
meer zijn, te laten reviseren en behandelingen die de kwaliteit van leven
verbeteren en dus patiëntvriendelijker zijn, tijdig in de richtlijn te laten
opnemen;
Bij verzekeringen aandringen op vergoeding van behandelingen en/of
medicijnen die nog niet in de richtlijn zijn opgenomen doch hun waarde
hebben bewezen. Hierbij hoeft niet altijd sprake te zijn van ‘evidence
based’. Lobbyen om behandelingen en/of medicijnen die niet (volledig)
vergoed worden, in de verzekeringspakketten ondergebracht te krijgen;
“Een goed gesprek” tussen patiënt en behandelaar stimuleren en het
promoten van kennis bij behandelaars over shared decision making;
Informeren van patiënten over alle aspecten van de ziekte, de diagnose en
de meest actuele behandelopties in elk stadium. Dit resulteert in een beter
geïnformeerde patiënt die inzicht heeft in en zich bewust is van alle opties
waardoor hij in staat is tot zelfmanagement;
Vergroting van het bewustzijn rondom (het risico van) prostaatkanker en
van het maatschappelijk draagvlak, door te acteren richting de politiek, de
media en de verschillende spelers in het zorgveld;
Verbinding houden met de achterban om te weten wat
prostaatkankerpatiënten werkelijk belangrijk vinden, welke wensen en
behoeften ze hebben ten aanzien van alle aspecten van hun ziekte.
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3.3.

Ondersteunen wetenschappelijk onderzoek

PKS wordt steeds vaker gevraagd steun te verlenen aan onderzoeksvoorstellen
die worden ingediend voor subsidie. Reden hiervoor is dat subsidiegevers eisen
dat een onderzoeksvoorstel wordt ondersteund door een patiëntenvereniging.
De kwaliteitscommissie beoordeelt het onderzoeksvoorstel en let daarbij op
het belang/de toepassingsmogelijkheden voor de patiënt met prostaatkanker;
in hoeverre kan de studie bijdragen aan verbetering van de zorg voor
prostaatkankerpatiënten? De opzet, methodologie en wetenschappelijke
kwaliteit van het onderzoeksvoorstel is primair de verantwoordelijkheid van de
onderzoekers. In 2016 heeft PKS middels een schriftelijke adhesiebetuiging aan
ruim 20 onderzoeksvoorstellen haar steun verleend, een flinke stijging ten opzichte
van 2015.

4. SPEERPUNTEN PKS IN DELIVERABLES OVER 2016
Prostaatkankerlogboek
Het Prostaatkankerlogboek is al jarenlang een belangrijke bron van actuele informatie
en een naslagwerk voor patiënten met prostaatkanker en hun partners, waarin elke
fase van de ziekte en de mogelijke behandelingen staan beschreven.
Vanaf 2015 is door een kleine groep vrijwilligers onder leiding van coördinator en
oud-voorzitter Pieter van Zanten met grote inzet gewerkt aan een volledig nieuwe
uitgave van het logboek. Zij konden rekenen op professionele ondersteuning vanuit
de kwaliteitscommissie van PKS en vanuit de Raad van Advies.
De nieuwe uitgave is begin 2016 op de markt gekomen en voorzitter
Kees van den Berg heeft met gepaste trots het eerste exemplaar mogen
overhandigen aan Bart Wijsman, voorzitter van de NVU.
Bestaande donateurs kunnen voor € 10,00 (kostprijs) het nieuwe logboek bestellen,
nieuwe donateurs krijgen het kosteloos bij hun aanmelding. Veel bestaande donateurs
hebben van dit aanbod gebruik gemaakt.
Eind oktober 2016 was de eerste druk reeds uitverkocht en is de tweede herdruk
verschenen met een oplage van opnieuw 2.000 exemplaren.
Website prostaatkankerstichting.nl
In 2016 heeft PKS een nieuwe website laten ontwikkelen door Stichting MEO. Deze
nieuwe website met geïntegreerde webshop waar de vrijwilligers hun (voorlichtings)
materialen kunnen bestellen, voldoet aan de eisen van deze tijd. Middels Google
Grant is de website bijzonder goed te vinden, met als resultaat onder meer een
toename van het aantal nieuwe donateursaanmeldingen. De website wordt nu ook
gebruikt voor achterban raadplegingen.
General Assembly Europa UOMO
PKS is lid van Europa UOMO, de Europese koepel van patiëntenorganisaties op het
gebied van prostaatkanker. In 2016 heeft PKS de rol van gastheer vervuld voor de
General Assembly van Europa UOMO. Tijdens deze meerdaagse bijeenkomst is
Will Jansen, voorheen boardmember van Europa UOMO en bestuurslid
vrijwilligerszaken, verkozen tot vice chairman van Europa UOMO. Op dit driedaagse
internationale congres waren zo’n 60 deelnemers uit 25 Europese landen aanwezig.
De deelnemers hebben zich unaniem lovend uitgesproken over de organisatie.
Donateursdag PKS 2016
De donateursdag die PKS jaarlijks organiseert, is in 2016 geïntegreerd met
bovengenoemd Europees congres. Voor zo’n 450 donateurs al dan niet met partners,
hebben vooraanstaande medici voorlichting gegeven over de behandelmogelijkheden
en over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van prostaatkankerzorg. Naast
voorlichting is lotgenotencontact tussen patiënten een belangrijke pijler van het
programma.
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Patiëntenwijzer Prostaatkanker
PKS vindt het belangrijk dat patiënten inzicht hebben in het aanbod aan
prostaatkankerzorg van de Nederlandse ziekenhuizen. Deze informatie biedt
PKS aan door middel van de Patiëntenwijzer Prostaatkanker. Overzichtelijke
informatie over het aanbod van ziekenhuiszorg stimuleert patiënten tot een
vergelijk en het maken van een bewuste keuze.
Tevens worden de ziekenhuizen gestimuleerd om de gewenste kwaliteit van zorg
-vanuit patiëntperspectief- te leveren. Ziekenhuizen die voldoen aan de door
PKS opgestelde kwaliteitscriteria krijgen het felbegeerde kwaliteitsvinkje uitgereikt.
Behaalde resultaten in 2016:
•
De informatie in de Patiëntenwijzer is geactualiseerd op basis van de meest
actuele beschikbare openbare datagegevens;
•
PKS heeft het aanbod van prostaatkankerzorg getoetst op basis van haar
kwaliteitscriteria, waarbij de ‘goede voorbeelden’ zijn erkend met de
toekenning van een vinkje en de ‘achterblijvers’ worden gestimuleerd om
het goede voorbeeld te volgen;
•
PKS heeft ruchtbaarheid gegeven aan de geactualiseerde Patiëntenwijzer
onder haar achterban evenals (opnieuw) informatie over de mogelijkheden;
•
PKS heeft als sparringpartner input geleverd aan de doorontwikkeling van
de Patiëntenwijzers, op verzoek van en in samenwerking met NFK en de
Patiëntenfederatie Nederland.
Ontwikkeling tot zorgconcentratie
Uit internationale kwaliteitsregistraties is gebleken dat door specialisatie met als
gevolg concentratie van hoog complexe prostaatkankerbehandelingen betere
resultaten worden bereikt inzake genezing, overlevingswinst en kwaliteit van leven.
Dit gegeven heeft geleid tot de start van vergelijkbare initiatieven in Nederland.
Concentratie van zorg vereist een ingrijpende herinrichting van het
prostaatkankerzorgveld. Een proces waarbij belangen tegenstrijdig kunnen zijn.
ProstaatKankerStichting.nl bepleit dat het belang van de patiënt unaniem leidend
is en is als patiëntenorganisatie dé onafhankelijk vertegenwoordiger van dit
patiëntbelang.
Behaalde resultaten in 2016:
•
PKS biedt actuele informatie over de ontwikkeling naar meer concentratie
van diagnostiek, behandeladvies, behandeling en nazorg bij prostaatkanker.
Deze informatie wordt gedeeld met de donateurs via o.a. Nieuws Magazine,
de website en op de Donateursdag;
•
PKS maakte in 2016 een eerste aanzet tot het inventariseren van de
meningen en ervaringen van patiënten ten aanzien van deze ontwikkeling
via verschillende media waaronder Facebook, een poll op de website en
door rechtstreeks met patiënten in gesprek te gaan;
•
PKS heeft zich in 2016 vanuit de verschillende perspectieven diepgaand
laten informeren d.m.v. gesprekken met de direct betrokken stakeholders;
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•
•

PKS heeft haar visie en standpunten t.a.v. deze ontwikkeling gevormd en
vastgelegd in een visienotitie;
PKS vertegenwoordigt haar visie vanuit patiëntenperspectief bij de
gestarte concentratie-pilots van het Radboudumc, het Erasmus MC en
de Santeonziekenhuizen met als doel kwalitatief betere resultaten van
behandeling te bereiken die leiden tot meer kwaliteit van leven.

Er is ten aanzien van dit speerpunt een goede samenwerking geweest met
NFK door krachten te bundelen.
Kwartaaluitgave Nieuws
Het kwartaalblad Nieuws Magazine met een oplage van 6.000 exemplaren wordt
4 keer per jaar uitgegeven. Dit professionele blad wordt volledig door vrijwilligers
gemaakt. Niet alleen de donateurs ontvangen dit blad maar ook wordt het
ter inzage gelegd in wachtkamers van ziekenhuizen (vaak via de oncologisch
verpleegkundige) en inloophuizen. Vrijwilligers brengen deze bladen (en ander
informatiemateriaal zoals themabrochures en de algemene folder van PKS) naar de
verschillende instellingen, om zo periodiek contactmomenten met de zorgverleners
te kunnen hebben. Deze werkwijze verstevigt de samenwerking op verschillende
terreinen.
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Lobby vergoeding erectieprothese
In januari 2014 kwam de aanspraak op vergoeding vanuit de basisverzekering van
de erectieprothese, in geval van een therapieresistente erectiestoornis, te vervallen.
De kosten van implantatie van een erectieprothese kwamen daarmee volledig voor
rekening van de patiënt; een bedrag dat veelal neerkomt op zo’n € 12.000,00.
Op 18 oktober 2016 echter besluit Zorginstituut Nederland om de erectieprothese
weer in het vergoedingenpakket op te nemen. Een prachtig resultaat van een
krachtige gezamenlijke lobby van ProstaatKankerStichting.nl en de Vereniging
Leven met Blaas- of Nierkanker samen met de NVU en de NVVS.
Lobby vergoeding Male Sling
Een klein percentage van de mannen bij wie de prostaat operatief is verwijderd
i.v.m. prostaatkanker of bij wie door een goedaardige prostaatvergroting
prostaatweefsel via de plasbuis is verwijderd, raakt na deze operatie blijvend
incontinent. Zij verliezen ongewild urine. Mannen met incontinentie kunnen in
aanmerking komen voor een operatie met een Male Sling. In 2014 verdween de
Male Sling uit het vergoedingenpakket. Hiermee werd een groep patiënten een
behandeling die aanzienlijk bijdraagt aan kwaliteit van leven, ontnomen.
Op 8 oktober 2016 besloot Zorginstituut Nederland tevens om de Male Sling
weer in het vergoedingenpakket op te nemen Ook dit is het resultaat van een
krachtige lobby van ProstaatKankerStichting.nl in samenwerking met diverse
andere stakeholders.
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SPONSORS
Bijlage 1

De volgende bedrijven hebben onze stichting financieel gesteund in 2016

Abbvie

Astellas Pharma B.V.

Bayer

Ferring Pharmaceuticals

Ipsen Farmaceutica

Jansen-Cillag

Sanofi Genzyme
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Jaarverslag 2016

Bijlage2

Jaarrekening
Balans per 31 december 2016

Balans per
Balans
per31
31december
december2016
2016
(na
resultaatverdeling)
in euros.
na resultaatverdeling

31 december 2016
€
€

31 december 2015
€
€

6.079

940

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

4.000
15.178

17.830
16.456
19.178

34.286

99.527

128.695

124.784

163.921

31 december 2016
€
€

31 december 2015
€
€

Liquide middelen

Totaal

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserves

54.109
835

54.109
15.414
54.944

69.523

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Overige schulden

48.224
21.616

37.419
56.979
69.840

94.398

3
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Totaal

124.784

163.921
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Staat van baten en lasten over 2016

Staat van baten en lasten over 2016

Staat van baten en lasten over 2016
in euros
Baten
Subsidie KWF
Subsidie Min. VWS / PGO
Donateursbijdragen
Giften en legaten donateurs en derden
Bijdrage UOMO congres
Materiaalverkoop PK logboek / DVD's
Bijdragen sponsoren
Overige baten

Realisatie
Begroting
Realisatie
2016
2015
Realisatie
Begroting
Begroting
€
€
€

2016

154.590
35.000
78.667
4.179
36.154
3.370
31.050
1.543

160.000
35.000
60.000
5.000
-

150.000
35.000
70.290
25.634
1.610
41.050
-5.284

344.553

260.000

318.300

Lasten
Lotgenotencontact
Voorlichting
Belangenbehartiging
Afschrijvingen materiële vaste activa
Bestuurskosten
Secretariaatskosten
Kwaliteit van Zorg
Algemene kosten

96.462
102.853
30.674
909
22.113
32.327
49.197
24.597

65.000
30.000
25.000
37.500
48.000
44.200

86.667
97.980
19.598
5
28.331
40.029
6.432
23.173

Totaal lasten

359.132

249.700

302.215

Exploitatieresultaat

-14.579

10.300

16.085

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve doelstelling

-14.579

16.085
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