
juni 2017 | nr. 23

VERSPREIDING 
KANKERCELLEN

PSMA PET SCAN
GERICHTE DIAGNOSTIEK

SELECT MDX TEST
BESCHIKBAAR

Snelle 
diagnose 
met de 
e-nose?

10 14 17

5



2

ProstaatKankerStichting.nl
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht 
Telefoon: 088 0029768 
E-mail: secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
Website: www.prostaatkankerstichting.nl 
ING Bankrekening nr. NL90INGB0006206109
t.n.v. ProstaatKankerStichting.nl te Utrecht
 
Voorzitter
Kees van den Berg
voorzitter@prostaatkankerstichting.nl

Vice-voorzitter
Fred Fontijn
Fredfontijn@prostaatkankerstichting.nl     
  
Secretaris
Rien Knol    
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl

Penningmeester  
John Slingerland
penningmeester@prostaatkankerstichting.nl

Bestuurslid - Regiozaken  
Will Jansen
willjansen@prostaatkankerstichting.nl

Bestuurslid - Communicatie en Voorlichting  
Vacature

Bestuurslid - Kwaliteitszorg
Gerrit van de Merwe
gerritvandemerwe@prostaatkankerstichting.nl

Bestuurslid - Vrijwilligerszaken
Harry Boogh
harryboogh@prostaatkankerstichting.nl

Bestuurslid - Algemene zaken
Roel Feller
roelfeller@prostaatkankerstichting.nl
 
Coördinator - Lotgenotencontact
Vacature
lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl 

Secretariaat
Agnes Pap 
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl

Sponsorwerving
Roel Feller
roelfeller@prostaatkankerstichting.nl

Regiovertegenwoordigers:
Namen, telefoonnummers en e-mail adressen  
zijn op te vragen bij het secretariaat, 
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
Zie ook onze website www.prostaatkankerstichting.nl

Raad van Advies
Dr.ir. G. de Vries, partner DamhuisElshoutVerschure
organisatieadviseurs en voormalig hoogleraar Health 
Operations Management, Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof.dr. J.O. Barentsz, radioloog, Radboudumc

Dr. J.L.L.M. Coenen, medisch oncoloog/hematoloog 
Isala klinieken, Zwolle

E. van Muilekom, verpleegkundig specialist oncologie/ 
urologie NKI/AVL

Mw. drs. H.A. van den Berg, radiotherapeut, 
Catharina-Ziekenhuis, Eindhoven

Prof.dr. Th.M. de Reijke, uroloog, AMC Amsterdam

S.F.M. Smid, huisarts

Dr. H.W. Elzevier, uroloog/sexuoloog, LUMC, Leiden

Mr. K.E. Mollema, Bestuursvoorzitter Raad van Arbitrage voor de 
Bouw; (oud) coördinerend vice-president Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden

Dr. J.P. van Basten, uroloog, CWZ Nijmegen

Dr. J. Lavalaye, nucleair geneeskundige, 
Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Colofon
Nieuws, magazine van ProstaatKankerStichting.nl

Redactieadres Nieuws: Postbus 8152, 3503 RD Utrecht
E-mail: redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl

Redactie
Caroline Beijer, Fred Fontijn, Berrie van der Heide, 
Bert Holtkamp, Harm Kuipers, Cees Meijer, Wim Nak, Ad Sitsen

Vormgeving
John de Jong, DVM United, Amersfoort. www.dvmunited.nl

Druk
Libertas Pascal, Utrecht, Oplage 5.750 ex. ISSN 2212-8948

Kopij voor Nieuws 24, september 2017, inzenden voor
15 augustus 2017 aan: 
redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl

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

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.

Nieuws | Magazine van ProstaatKankerStichting.nl | juni 2017 | nr. 23



    AANDACHTTREKKERS 

  8 Pilot met voeding en prostaatkanker
  Voeding speelt een rol bij de behandeling van   
  prostaatkanker.

21 Aart Vorstenburg, een weetgierige lotgenoot
  Er zijn prostaatkankerpatiënten die alles willen   
  weten van hun ziekte.

26 MAASTRO CLINIC combineert
  Sinds kort kunnen bepaalde prostaatkanker-
  patiënten behandeld worden met een nieuwe   
  techniek.

  VERDER

28 Witboek EAU over prostaatkanker
  De EAU is de European Association of Urology.

  INTERESSANT

12 Vrij
  Gedicht van een van onze donateurs
30 Regionieuws

   RUBRIEKEN

  9 Column, Matt Dings
16 Uw bekkenbodem, Josine Buiter
32 Boekbespreking
33 Puzzelpagina
34 Waarover publiceerden wij
35 Agenda

3

21

00

08

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.

ProstaatKankerStichting.nl 
ProstaatKankerStichting.nl (PKS) wil er zijn om 
mannen die geraakt zijn door prostaatkanker te 
vinden en te verbinden, ze te informeren en samen 
de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten 
te verbeteren
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De vakantieperiode breekt 
langzamerhand aan. Voor 

ProstaatKankerStichting.nl 
(PKS) zijn het intensieve 
maanden geweest in 
aanloop naar het samen 
met NFK georganiseerde 
symposium dat op 

maandag 12 juni gehouden 
is in Congrescenter 

De Eenhoorn in 
Amersfoort.

Symposium 
De PKS heeft op dit symposium haar visie 
op de toekomst van prostaatkankerzorg 
in Nederland, gezien vanuit het 
patiëntperspectief, gepresenteerd aan 
haar stakeholders. Naast de presentatie 
van de visienotitie, die moet worden 
gezien als de bekende stip op de 
horizon, hebben diverse sprekers o.a. 
de volgende onderwerpen belicht. 
IKNL gaf een presentatie over inzicht en 
variatie in prostaatkankerzorg op basis 
van Prozib. De voorzitter van onze Duitse 
zusterorganisatie is geïnterviewd: wat 
kunnen wij leren van de ervaringen in 
Duitsland met o.a. de Martini Klinik in 
Hamburg? Na de pauze namen enkele 
sprekers plaats in de speakerscorner 
waar zij door middel van een pitch de 
gelegenheid kregen om kort iets te 
vertellen over hoe prostaatkankerzorg 
binnen hun (zorg)instelling georganiseerd 
is en hoe zij onze visie hierin meenemen. 
Van het gehele programma is een webcast 
gemaakt die binnenkort te zien is via 
www.prostaatkankerstichting.nl. 
In het septembernummer van Nieuws 
wordt uitgebreid teruggeblikt op het 
symposium, de uitkomsten en de vraag: 
hoe nu verder?

PKS blijft onverminderd bij haar 
uitgangspunten: goede diagnostiek, 
onafhankelijk behandeladvies door een 
MDO-team, behandelplaatsen waar alle 
behandelingen kunnen plaatsvinden 
(zover mogelijk) en niet te vergeten 
een goede nazorg. 

Diverse nieuwtjes
Per 1 april 2017 is Else Wolak als 
beleidsmedewerker in dienst getreden bij 
PKS. Zij volgt daarmee Marjolein Spronk 
op. Voordat Else bij PKS in dienst kwam, 
werkte ze (o.a.) bij zorgverzekeraar VGZ 
als consultant Klant en Zorgmarkt.

Komende maanden is er intensief contact 
tussen NFK en KWF over hun beider 
positionering inzake de patiëntbelangen. 
ProstaatKankerStichting.nl en de collega-
kankerpatiëntenorganisaties gaan voor de 
belangen van de patiënten en willen dat 
blijven doen. Vanuit onze ervaring willen 
wij inbreng hebben bij o.a. de verzekeraars 
en de ziekenhuizen. 

Op zaterdag 2 september a.s. wordt voor 
de 2e keer de Blue Ribbon Rally gereden. 
Dit jaar vanaf Golf- & Businessclub
De Scherpenbergh in Lieren. Verderop 
in dit nummer staat meer informatie 
over de rally en hoe u zich hiervoor kunt 
inschrijven. Vorig jaar is er een mooi 
bedrag aan sponsorgelden opgehaald 
voor Blue Ribbon in haar missie de 
bewustwording van de prostaat en 
prostaatkanker te vergroten. 
  
In deze uitgave is de uitnodiging voor 
onze jaarlijkse donateursdag bijgesloten. 
Dit jaar vindt de donateursdag plaats op 
woensdag 1 november a.s. in Reehorst te 
Ede. Wilt u erbij zijn, meldt u zich dan zo 
spoedig mogelijk aan. Het aantal plaatsen 
is beperkt. 

Iedereen een hele goede zomer(vakantie) 
toegewenst. 

Kees van den Berg
Voorzitter

K
ees van d

en B
erg
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 Wim Nak

Op 9 maart 2017 vond er een groot Health 
Valley Event plaats in Nijmegen, bezocht 
door ruim 1.000 bij de gezondheidszorg 
betrokken personen. Dit symposium ging 
over innovaties in de zorg. Er werden 
boeiende toekomstbeelden geschetst. 
Uw Nieuws redacteur was er vooral bij om 
meer te weten te komen over de e-nose en 
de lezers daarvan op de hoogte te brengen. 
Hij woonde zes voordrachten bij over 
ademanalyse bij diverse soorten kanker en 
bij tuberculose.

Hoe werkt de e-nose?
De hedendaagse e-nose, AeonoseTM, zoals 
ontwikkeld door The eNose Company in 
Zutphen, is een goed hanteerbaar blauw

 

apparaat. De patiënt ademt vijf minuten 
rustig door dat apparaat. Onze adem bevat 
duizenden verschillende componenten. In de 
e-nose zitten drie metaaloxide sensoren die de 
adem heel uitgebreid analyseren. Een kwartier 
later volgt de uitslag of de patiënt al dan niet 
is getroffen door een bepaalde ziekte. 
Simpel nietwaar?

Maar zover zijn we nog niet, al lijkt dit slechts 
een kwestie van tijd (waarin er veel met 
de e-nose gewerkt moet worden). Om het 
apparaat bijv. voor prostaatkanker betrouwbaar 
te kunnen gebruiken moet nog veel voorwerk 
gedaan worden. De e-nose moet getraind 
worden. Het apparaat moet bij mensen die zich
op de polikliniek urologie melden betrouwbaar 
onderscheid leren maken tussen de mensen 
die met prostaatkanker gediagnosticeerd zullen 
gaan worden en de mensen die geen kanker 
hebben. Daarvoor moeten ademprofielen 
worden gemeten bij deze twee groepen 
mensen om zodoende de e-nose te leren 
om het verschil te ruiken, net zoals aan een 
drugshond is geleerd om bijv. cocaïne op te 
sporen.

De e-nose moet ‘leren’ wat de specifieke 
kenmerken zijn in de adem van een 
prostaatkanker patiënt. En als het echt 
meezit, dan leert het apparaat zelfs ook 
nog om onderscheid te maken tussen niet 
agressieve en wel agressieve kankersoorten. 
Toekomstmuziek, jawel, maar toch nabij. ›

Centrale hal Health Valley Event 2017

Snelle 
diagnose met 
de e-nose?

E-nose in gebruik
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Voor- en nadelen 
De diagnose per e-nose is goedkoop, is 
snel en binnenkort wellicht betrouwbaarder 
dan de PSA test. Onnodige biopsies 
worden voorkomen. De e-nose werkt non 
invasief, het lichaam wordt in het geheel 
niet beschadigd. Over een paar jaar is 
in de medische wereld ademanalyse net 
zo gewoon als nu bloedonderzoek of 
urineonderzoek zijn.

Het nadeel is nu nog dat er onvoldoende 
metingen van zieke en gezonde mensen 
in de database zijn opgenomen om een 
robuust algoritme te ontwikkelen. Daar zijn 
aanvullende studies voor nodig. We willen 
graag dat geen van de kankers gemist 
wordt en tegelijk dat er geen kankers 
gemeld worden bij een persoon waar in 
werkelijkheid niets mee aan de hand is. 
Deze betrouwbaarheid groeit naarmate er 
meer onderzoek is gedaan, naarmate er 
meer mensen door het apparaat geademd 
hebben. En pas bij voldoende

betrouwbaarheid zal de ademanalyse 
doordringen tot de medische protocollen.

Maar wat is voldoende betrouwbaar? 
Ook de huidige diagnosemethoden zijn 
geen van alle 100% betrouwbaar, zeker 
de PSA-meting bij een potentiële patiënt 
niet. Toch wordt die PSA-meting veelvuldig 
toegepast. Bij gebrek aan beter, lijkt mij, 
maar dat gaat stellig veranderen met de 
komst van de e-nose, verwacht ik.

De e-nose kan mogelijk ook voor screening 
toegepast gaan worden. Er kunnen snel 
grote groepen mensen mee onderzocht 
worden. Wie dan als ‘ziek’ uit de test komt 
wordt nader onderzocht, de anderen niet, 
die gaan weer naar huis.

Dieren
Er wordt op veel plaatsen in de wereld 
onderzoek verricht of dieren, meestal 
honden of ratten, kunnen ruiken aan de 
adem, urine of ontlasting van een persoon 
of deze persoon een of andere vorm van 
kanker in zich draagt. Vaak zijn de resultaten 
van die onderzoeken veelbelovend, het 
lijkt te kunnen, maar het trainen van zo’n 
dier is heel tijdrovend. Het dier moet in 
goede gezondheid gehouden worden, de 
hond moet worden uitgelaten. En het dier 
kan zijn kennis niet overbrengen op een 
soortgenoot. Helaas.
Dat alles wordt met de e-nose ondervangen. 
Het leerproces is hetzelfde: ruiken, ruiken 
en nog eens ruiken aan zowel patiënten 
als gezonde mensen. Maar wat er eenmaal 
geleerd is, dat wordt vastgelegd in slimme 
software en databases die toegankelijk zijn 
en blijven, ook voor instituten die zelf niet 
aan het leerproces hebben bijgedragen. ›

Links Jan Willem 
Gerritsen die de 

e-nose gebruikt en 
rechts Henny Oord, 

beiden werkzaam 
bij The eNose 

Company.

Dr. J.G.H. (Joep) 
van Roermund, 

de leider van het 
onderzoek

Een kwartier 
later volgt de 
uitslag of de 

patiënt al 
dan niet is 

getroffen door 
een bepaalde 

ziekte.
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Onderzoek in Nederland
Er wordt op verschillende 
plaatsen in ons land 
geëxperimenteerd met de 
e-nose. Gelukkig maar, want dat is niet 
vanzelfsprekend. Wetenschappers willen 
immers altijd graag weten welke stofjes 
in de adem verantwoordelijk zijn voor de 
herkenbaarheid van ziekten, maar dat speelt 
voor de e-nose geen rol. Die kijkt naar het 
hele ademprofiel, niet naar individuele 
componenten. Vergelijk het maar met de 
situatie dat we een kop koffie ruiken.
We herkennen dat meteen als koffie, maar 
weten niet welke chemische componenten 
we ruiken.

De lopende onderzoeken hebben vooral 
betrekking op oncologie en tuberculose. 
Bij oncologie wordt gekeken naar de 
bruikbaarheid bij darmkanker, borstkanker, 
hoofd/hals kanker, prostaatkanker, 
longkanker en alvleesklierkanker.

Inzake prostaatkanker loopt er in Maastricht 
sinds juni 2016 een eerste onderzoek dat 
inmiddels is afgerond. Daarin zijn 
85 deelnemers opgenomen. Nog relatief 
weinig, want eerst moet worden vastgesteld 
of de e-nose echt wel onderscheid maakt 
tussen de adem van patiënten met 
prostaatkanker en de adem van gezonde 
vrijwilligers.

Dr. J.G.H. (Joep) van Roermund, de leider 
van het onderzoek, meldt dat de groep van 
85 deelnemers bestaat uit 32 mannen met 
onbehandelde prostaatkanker, vastgesteld 
aan de hand van hun biopten, uit 30 mannen 
met negatieve biopten en nog 23 man met 
slechts goedaardige prostaatvergroting.

Nu is interessant in hoeverre de e-nose in 
deze groep de correcte diagnose geeft. 
Het blijkt dat van de groep mannen 
met prostaatkanker de e-nose in 84% 
van de gevallen de aanwezigheid van 
prostaatkanker inderdaad als positief 
aanmerkt. En omgekeerd, wanneer er geen 
sprake is van prostaatkanker, dan bevestigt 
de e-nose dat in 70% van de gevallen.

De lezer zou nu kunnen denken dat dit 
nog lang geen 100% is, maar dient daarbij 

dan wel te overwegen dat dezelfde 
percentages bij de ‘standaard’ 
PSA-meting slechts om en nabij 50% 
bedragen! Zo bezien is deze nog niet 

uitontwikkelde e-nose al een geweldige stap 
vooruit. En bij verder onderzoek, waarbij 
(veel) meer dan deze 85 mannen onderzocht 
worden, kan het algoritme waarmee de 
e-nose werkt verder worden verbeterd, 
waardoor ook de trefkans nog hoger wordt, 
zowel positief als negatief.

Joep van Roermund zegt over de 
bevindingen van zijn onderzoek het 
volgende. ‘Op basis van de huidige 
resultaten kan geconcludeerd worden dat de 
e-nose mogelijk in de toekomst, na validatie 
in een grotere studie, ingezet kan worden 
als onderdeel van een klinische beslisregel 
(o.a. rectaal toucher, PSA, TRUS, evt. MRI). 
De resultaten van de huidige studie zijn 
ingediend bij het British Journal of Urology, 
het artikel is daar onder review’.

Gevraagd naar eventuele problemen 
zegt Joep van Roermund: ‘Er waren 
geen deelnemers die de e-nose meting 
gedurende vijf minuten niet konden 
volbrengen. De technologie lijkt 
zeker bruikbaar voor de patiënt. Of er 
omgevingsfactoren zijn die de metingen van 
dit zeer gevoelige apparaat beïnvloeden 
is nog niet bekend. Dat zal nog nader 
onderzocht moeten worden.’

Tenslotte
De e-nose is een beslist 
interessante ontwikkeling. 
Joep van Roermund werkt 
aan een vervolgstudie. 
Wij van Nieuws houden u op 
de hoogte van het vervolg 
en wensen de onderzoekers 
veel volhardingsvermogen 
en succes. Een zo vriendelijk 
geprijsd diagnosemiddel 
verdient het om in veel 
ziekenhuizen uitgebreid te 
worden getest, mogelijk vooralsnog in het 
kader van een wetenschappelijk onderzoek. 
Wordt vervolgd dus. Liefst snel, gezien 
vanuit de aspecten patiëntvriendelijkheid en 
kostenbewustzijn. n

Onnodige 
biopsies 
worden 

voorkomen

Er wordt op 
verschillende 
plaatsen 
in ons land 
geëxperimenteerd 
met de e-nose
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 Willem de Hoog

Al sinds geruime tijd ben ik betrokken 
bij een project om voeding een rol 
te laten spelen bij de behandeling 
van prostaatkanker. In het 
september nummer van het PKS 
magazine van vorig jaar berichtte 
ik al over de ontwikkeling van een 
voedingspatroon bij prostaatkanker, en 
in juli 2016 vond er in dat kader een 
ontmoeting plaats tussen tuinders en 
prostaatkankerpatiënten.

Inmiddels zijn we weer een stap verder. 
De gemeente Almere toonde interesse, 
en heeft het mogelijk gemaakt om te 
starten met een bescheiden studie. 
In deze studie vergelijken we de effecten 
van een ‘standaard’ dieet volgens de 
Schijf van Vijf van het Voedingscentrum, 
met een dieet gebaseerd op een 
voedingspatroon afgestemd op 
prostaatkanker. We onderzoeken wat 
de effecten zijn op de waarden van 
zogeheten carotenoïden in het bloed. 
Deze carotenoïden geven een indicatie 
voor het niveau van groente-inname. 
Een van de carotenoïden is lycopeen, 
een welbekende stof die in tomaten zit, 
en waarvan wordt aangenomen dat die 
een rol speelt in het beteugelen van de 
PSA-waarden.

Speciaal ontwikkeld
Een derde van de deelnemers volgt 
het standaard dieet; de overige twee 
derde volgen het voedingspatroon bij 
prostaatkanker. Binnen de groep mannen 
die het prostaatkankervoedingspatroon 
volgen, krijgt de helft de versproducten 
inclusief receptuur thuisgestuurd en 
ontvangen eveneens een bescheiden 
vorm van coaching. De versproducten 
zijn door de tuinbouwsector speciaal 
ontwikkeld op hun hogere waarden van 
o.a. lycopeen; de verwachting is dan ook 
dat deelnemers die het voedingspatroon 
volgen, de producten gebruiken en 

de coaching ontvangen, de hoogste 
carotenoïden-waarden in het bloed laten 
zien.

Pilotstudie
De studie is een zogeheten pilotstudie, 
wat inhoudt dat het een studie op 
kleinere schaal betreft om zo de 
haalbaarheid, looptijd, kosten en het 
effect te evalueren voordat een mogelijk 
grootschalige studie wordt geïnitieerd. 
De studie wordt geleid door het
Erasmus MC (o.l.v. uroloog 
Prof. Chris Bangma), in samenwerking 
met TNO, Platform Patiënt en Voeding 
en tuindersorganisatie VERS+.

De studie wordt momenteel voorbereid, 
zal medio 2017 starten, en duurt 
3 maanden. Hij vindt plaats in het 
kader van de ontwikkeling van de 
Flevo Campus en het programma 
Almere 2.0., als opmaat naar de 
wereldtuinbouwtentoonstelling 
Floriade Almere 2022. Mannen uit de 
provincie Flevoland kunnen er aan 
deelnemen. Mannen met laag-risico 
prostaatkanker op een actief afwachtend 
beleid hebben voorrang. n

Wilt u mee doen? Graag!
Stuur in dat geval een bericht naar 
projectleider Gaston Remmers 
(g.remmers@patientENvoeding.nl) 

De 
vers-

producten 
zijn door de 

tuinbouw-
sector 

speciaal 
ontwikkeld
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Pilot met voeding en prostaatkanker 
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 Matt Dings

In één week tijd hoor ik twee verhalen 
over wilskracht en kanker. Eerst gaat het 
over een man die zijn slechtnieuwsgesprek 
meteen als een doodvonnis opvatte, 
in totale moedeloosheid verviel en 
een paar weken later inderdaad stierf. 
Vervolgens hoor ik van een vrouw die 
een zware tumor in haar borst zó resoluut 
weigerde te accepteren, dat ze uiteindelijk 
overleefde. Conclusie: bij kanker kun je 
maar beter optimist dan pessimist zijn.

Ik weet het zo net nog niet. Het probleem 
met zulke verhalen is dat ze casuïstisch zijn. 
Wat in één voorbeeld opgaat, hoeft niet 
voor alle vergelijkbare gevallen te gelden. 
Ook de meest levensblije mensen bezwijken 
aan gevaarlijke ziektes, zoals patiënten 
die smeken om het einde soms eindeloos 
blijven lijden. Bovendien suggereert de 
wilskrachttheorie dat kankerslachtoffers hun 
lot aan zichzelf te wijten hebben: hadden ze 
maar positiever moeten zijn. 

Een pijnlijke suggestie als 
het gaat om een vaak nog 
ongeneeslijke en dodelijke 
ziekte.

Zonnige naturen en 
somberaars
Wat wèl opgaat is dat een 
positieve instelling goed 
van pas komt als je een 
moeilijke aandoening krijgt. Somberaars 
hebben vooral oog voor nare zaken als pijn, 
verlies en onvermogen. Zonnige naturen 
focussen op hoop, perspectief en resterende 
mogelijkheden. In geval van nood kun je dus 
inderdaad maar beter optimist dan pessimist 
zijn. Maar een opgewekte aard is niet met 
een vingerknip op te roepen – die moet je 
maar gegeven zijn.

Het onderwerp houdt me bezig sinds ik 
zelf ook het een en ander voor mijn kiezen 
kreeg (om over andere lichaamsdelen maar 
te zwijgen). Ik voel me bij de positivo’s 
evenmin thuis als bij de zwartkijkers en zie 
meer in realisme: proberen de werkelijkheid 
onder ogen te zien, inclusief haar gevaren 
en kansen en plussen en minnen. 
Hoop hoort ook bij de werkelijkheid, 
net als onzekerheid. Levensdrift, net als 
doodsangst. Verdriet, maar ook geluk. 
Hart en hoofd en ziel. Morgen en gisteren 
en vandaag. De werkelijkheid is veelkantig 
en dat maakt haar zowel gecompliceerd als 
inspirerend. 

Jammer alleen dat ze eindig is. Ooit.
Maar voorlopig nog niet. n

Josine Buiter is bekkenfysiotherapeut 
en heeft haar praktijk in Meppel

Column

Matt Dings

Realisme

Zonnige naturen focussen 
op hoop, perspectief en 
resterende mogelijkheden

9

‘lichtpuntje’ - want daar moeten we het 
van hebben. 

Matt Dings werkte lang voor 
HP/De Tijd. Tegenwoordig 

beschrijft hij in een eigen blog 
wat hem zoal invalt, 
opvalt en overvalt.

Pilot met voeding en prostaatkanker 
van start in Flevoland
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 Dr. J. Lavalaye, nucleair geneeskundige, 
Sint Antonius ziekenhuis

De PSMA PET scan voor het vastleggen 
van tumoractiviteit bij patiënten met 
prostaatkanker is in een snel tempo 
over Nederland verspreid. 
PSMA staat voor prostaat specifiek 
membraan antigeen. 
Het peptide PSMA, bindt zich in het 
lichaam aan tumorcellen en kan deze 
zo zichtbaar maken. 
Daarvoor wordt het gekoppeld aan 
het radioactieve gallium-68. Met dit 
radioligand 68Ga-PSMA (of kortweg 
PSMA) kunnen prostaatkankercellen in 
de patiënt zichtbaar gemaakt worden 
op een PET scan.
De eerste scan werd in april 2015 
gemaakt, en nu, twee jaar later, is 
deze in vrijwel alle grote centra 
beschikbaar.

Een scan die in een vroeg stadium kan 
zien waar uitzaaiingen aanwezig zijn 
heeft grote impact op de behandeling. 
Dat maakte de introductie in de kliniek 
soms ook lastig. Aan de ene kant was 
vrijwel iedereen overtuigd van de kracht 
van de scan, en de betrouwbaarheid van 
de uitslag. Maar er was direct ook veel 
discussie over de toegevoegde waarde.
Wanneer en bij wie moet je eigenlijk dit 
dure diagnostische middel inzetten? 
En wat levert dat op voor de patiënt? 
Als je weet waar het zit wil dat niet 
automatisch zeggen dat de uitkomst 
voor de patiënt ook beter is. 
Die discussie loopt nog steeds, want de 
vraag naar de toegevoegde waarde is 
niet eenvoudig te beantwoorden. 
Daar is goed onderzoek voor nodig. ›

Wanneer 
en bij wie 

moet je 
eigenlijk 
dit dure 

diagnostische 
middel 

inzetten?

PSMA PET scan  
gerichte diagnostiek 
voor prostaatkanker 
in Nederland 

68Ga-PSMA PET scan van patiënt met prostaatkanker. 
Afbeelding A toont 2 actieve tumorhaarden in de prostaat.
Afbeelding B lymfkliermetastase voor het sacrum (heilig been).

A B
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Er vroeg bij zijn
Bij terugkerende prostaatkanker na eerdere 
operatie of radiotherapie lijkt er zeker een 
plaats te zijn voor diagnostiek. Als je er 
vroeg bij bent, met een laag PSA, dan kun 
je dat mogelijk lokaal behandelen. Daarvoor 
moet je dan wel kunnen zien waar de ziekte 
aanwezig is.
Daar is goede ervaring mee, veel patiënten 
met een laag maar stijgend psa toonden 
op de PSMA PET enkele lymfklier of 
skelet uitzaaiing waar ze met operatie of 
radiotherapie voor behandeld zijn. Er is 
echter nog geen hard bewijs dat deze lokale 
ingrepen de overleving verlengen.

Een andere aanvraag voor de PSMA PET 
scan die we steeds meer zien is de primaire 
stadiering bij hoogrisicopatiënten. Ofwel 
de patiënt die weet dat hij prostaatkanker 
heeft, maar nog niet geopereerd of 
bestraald is. Als het PSA hoog is en de 
Gleason score ook, dan is er 
grote kans op uitzaaiingen 
in lymfklieren of skelet. 
Dat wordt nu beoordeeld met 
een botscan en CT scan.

Uit meerdere studies blijkt 
dat de PSMA PET hier veel 
gevoeliger voor is. Daarmee 
weet je voor de behandeling 
al of er uitzaaiingen zijn en 
waar deze zitten. 
Geen prettig nieuws, want er 
is meer ziekte dan gedacht, maar het kan de 
patiënt wel een onnodige lymfklier operatie 
besparen als de ziekte meer uitgebreid is 
dan gedacht.
Dit gaan we binnenkort onderzoeken in 
een landelijk onderzoek, de Pepper trial. 
Dit onderzoek wordt gestart vanuit het 
Sint Antonius ziekenhuis en het UMCU en 
wordt dan verder over Nederland uitgerold 
om zo op een betrouwbare manier vast te 
legen wat de waarde is van PSMA PET bij 
primaire stadiering bij hoog risico patiënten.

Een derde indicatie die we nu soms zien 
zijn patiënten die officieel nog geen 
patiënt zijn omdat er geen prostaatkanker 
is vastgesteld. Dit betreft mannen die 
een oplopend psa hebben waarbij met 
MRI en biopten niets wordt gevonden. 

Dat is zorgelijk voor de patiënt, want een 
langdurig oplopend PSA kan passen bij 
prostaatkanker. Bij die patiënten wordt nu 
soms een PSMA PET scan gemaakt, die dan 
vaak toch verdachte haarden toont in de 
prostaat. Met die informatie kan de patiënt 
gericht verder geholpen worden.

Uitgebreide ervaring in Duitsland
Als laatste kort over de therapie met PSMA. 
In het PKS Nieuws Magazine is er al eerder 
over geschreven: lutetium-177 PSMA. 
Het lutetium-177 isotoop wordt gekoppeld 
aan PSMA en bestraalt de tumorcellen in het 
lichaam. In theorie een mooie behandeling: 
heel gericht alleen de tumorcellen 
uitschakelen met weinig schade aan gezond 
weefsel.
In Duitsland is er al uitgebreide ervaring 
mee en zijn er honderden patiënten 
behandeld. Meestal betrof dit patiënten 
bij wie geen andere behandeling meer 

mogelijk was, patiënten met 
een ver gevorderde ziekte. 
Het Radboud ziekenhuis 
heeft in samenwerking 
met het ziekenhuis in 
Heidelberg meerder 
patiënten begeleid die 
de therapie in Duitsland 
kregen, met vaak zeer 
goed resultaat.
Het blijft voorlopig een 
experimentele therapie, de 
toegevoegde waarde is nog 

niet aangetoond. Maar de verwachtingen 
zijn hoog, en dit jaar gaan in Nederland 
de eerste patiënten behandeld worden. 
Het UMCU Utrecht, Erasmus Rotterdam en 
eerder genoemd Radboud in Nijmegen zijn 
hier heel ver mee. Ook hier is de bedoeling 
dat patiënten in studieverband behandeld 
gaan worden, zodat er duidelijkheid komt 
over de meerwaarde.
In een volgend nummer meer over deze 
veelbelovende therapie. n

Het blijft 
voorlopig een 
experimentele 
therapie, de 
toegevoegde 
waarde is nog 
niet aangetoond
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Er is plotseling iets fout gegaan
Onderweg in je bestaan
Gisteren brandden er nog lichten 
in de huizen
Nu zijn ze grauw en leeg
Er lopen massa’s mensen
Ik loop alleen
Verlammend
Donker in een steeg

Wolken schieten langs de hemel
De wind blaast hard en koud
Je voelt ze niet
Achter alle vensters is het donker
Ook donker koud en kil is mijn 
verdriet
Er is iets fout gegaan
Waarom ?
Ik weet het niet?

De dagen duren langer
Nog langer duurt de nacht
De bloemen in het veld verdorren
Iets anders heeft mij in zijn macht
Er is iets fout gegaan
Je kon het niet voorkomen
Ik heb het koud

Geen tijd om na te denken
Te denken hoe mijn geest haar 
plaats herwint
We moeten actie ondernemen
We gaan niet voor
We gaan juist tegenin de wind

Daar hangt een spiegel
Ik kijkt erin
Zie ik mezelf?
Zie ik een schim?
Het is lang denken wat niet over 
gaat
De spiegel hangt daar
Leeg en stil
Kon zij maar zeggen wat ik wil
Mijn ogen trillend
Nat geworden
Mijn lippen zwijgend angstig stil

Waar is het plezier?
Waar het genot?
Waar zijn mijn vrolijke momenten?
Waar is de mooie tijd?
Alles is zo anders
Te veel de laatste tijd
Te veel kapot

De morgen klinkt
De zon maakt schaduw in de 
bomen
Ik moet op andere gedachten 
komen
Ik moet me gaan bevrijden
Uit de kooi van angst en 
eenzaamheid
Met mij dragen
Wordt nu werkelijkheid

Kop op en recht je rug
Je hoofd omhoog
Het wordt nu strijd
Ik vecht terug
Een serieus gevecht waarin je 
moet geloven
Wie gaat dit winnen?
Wie heeft de meeste tijd?

De tijd is onze beste partner
Om te doen
Te werken om te troosten
De tijd die dagen brengt en ook 
weer neemt
Maanden jaren
Alles tikt zij weg
Neemt deze tijd ook tijd?
Om nog een keer met ons te 
proosten

De tijd, de wind, de zon, de zee, 
de maan
In de dagen in de nachten
Wisselende gedachten
Soms grauw, soms helder, soms 
somber
Bleke bloemen moeten uit de 
vaas
Een nieuwe bos
Kraakheldere rozen
We gaan ervoor
Weg met het lange wachten

De strijd zegt kom maar op
We gaan hem aan
Pak op de sabel en de degen
Recht op ons doel
Recht naar een overwinning 
zegen
Daar is de spiegel weer
Er staat een ander in
Die zegt kop op we gaan

De koude lucht wordt langzaam 
aan weer warm
De wind is stil
De schaduw minder donker dan 
voorheen
Ik voel een warme arm om me 
heen
Lopen daar nu mensen?
Ben ik dan niet meer alleen?

We zijn hier samen
Samen strijdend
Samen hand in hand
Zeker een keer verandert echt 
het tij
Vele gedachten zijn dan zachter
De nachten minder lang
Op een keer
De strijd gewonnen
Niet meer kil en donker
Niet meer bang
Op een keer ben ik weer vrij

Lein Lievense

Lein Lievense is donateur van de PKS en sinds acht jaar in 
behandeling voor prostaatkanker en sinds vier jaar voor blaaskanker.
Hij is een optimist die alles kan en wil doen.
Lein was medeorganisator van de ’Samen voor Hoop Walcheren’.

VRIJVRIJVRIJ



13

Hoe overtuigen wij alle mannen 
boven de veertig jaar dat regel-
matig je prostaat laten checken 
van levensbelang kan zijn? 
Iedere man boven de 40 heeft 
reële kans op prostaatkanker 
maar praten over de prostaat 
of prostaatproblemen is nog 
steeds een groot taboe.

Blue Ribbon zoekt naar 
mogelijkheden om mannen 
wakker te schudden. Vandaar dat 
wij alle jongeren in Nederland 
nu aanspreken om in gesprek 
te gaan met hun vaders om zich 
regelmatig te laten onderzoeken 
onder het motto; doe jouw 
vader de das om, voordat 
prostaatkanker dat doet.

De Vaderdag-lunch op 18 juni 
bij Restaurant De Kruidfabriek 
by Lute in Ouderkerk aan 
de Amstel was de start van 
een landelijke campagne om 
vaders te wijzen op hun eigen 
verantwoordelijkheid. 
Voer een goed gesprek over zijn 
gezondheid! Vroege detectie 
vergroot de kans op genezing
aanzienlijk. 

Ludiek hulpmiddel
Om dit onderwerp ter sprake 
te brengen en luchtig te 
houden hebben we een ludiek 
hulpmiddel ontwikkeld, een 
zelfgemaakte stropdas, via 
de Blue Ribbon website uit te 
printen.

Blue Ribbon wil alle mannen 
en vrouwen bewust maken van 
de prostaat en het risico op 
prostaatkanker. Onder meer door 
met acties aandacht te vragen 
van het grote publiek, de media 
en de politiek.

Helpt u mee met onze missie? 
Wellicht door volgend jaar met 
Vaderdag uw vader of zoon 
te verrassen met een ludieke 
stropdas via Blue Ribbon? 
Zodat vaders en kinderen in 
de toekomst samen kunnen 
genieten van nog méér 
Vaderdagen!

Geef je vader meer Vaderdagen 
cadeau! n

Huib van Santen
Voorzitter Stichting Blue Ribbon

Huib van Santen

Doe je vader de das om
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 Jolanda Thelosen

Hoe verspreiden kankercellen zich 
door het lichaam? Er zijn verschillende 
theorieën over de wijze waarop 
kankercellen uitzaaien. Recent onderzoek 
geeft nieuwe inzichten.

De meeste vormen van kanker 
doen zich voor in het epitheel. 

Het epitheel behoort tot de vier 
primaire weefseltypen die in ons 
lichaam voorkomen.

Het epitheel bestaat uit één of 
meer lagen regelmatig naast 

elkaar gerangschikte cellen die 
met elkaar een aaneengesloten 

verband vormen. Epitheel komt 
voor als bedekkend weefsel en 

als klierweefsel. Voorbeelden zijn 
plaveiselepitheel en overgangsepitheel.

Gangbare theorie
Het proces van metastasering is complex 
en wordt nog niet goed begrepen. 
De cellen in ons lichaam zijn meestal 
zodanig geprogrammeerd dat ze zichzelf 
vernietigen wanneer ze het weefsel waarin 
ze leven verlaten. Het is nog niet geheel 
duidelijk waardoor kankercellen zich wel 
kunnen verspreiden.

De gangbare theorie is dat kankercellen zich 
door het lichaam kunnen verspreiden door 
terug te keren in een staat vergelijkbaar met 
bewegende cellen in een zich ontwikkelende 
embryo. Dit wordt ook wel de epitheliale-
mesenchymale transitie (EMT) genoemd.
Epitheelcellen zijn dus meestal niet 

beweeglijk. Maar tijdens de embryonale 
ontwikkeling starten sommige cellen met de 
productie van eiwitten die gekoppeld zijn 
aan beweeglijkheid.
Tegelijkertijd stoppen deze cellen met de 
productie van eiwitten die de cellen met 
elkaar verbinden. Dat verandert de cellen in 
meer beweeglijke ‘mesenchymale’ cellen die 
zich verplaatsen naar de juiste locatie in het 
embryo.
Als diezelfde epitheliale-mesenchymale 
transitie plaatsvindt bij kankercellen, dan 
zou dit verklaren hoe tumorcellen zich van 
andere cellen kunnen losmaken en zich via 
de bloedsomloop verspreiden.

Verdeelde meningen
De EMT-theorie wordt gestaafd door 
onderzoek onder meer op muizen, waarbij 
activering van EMT tot metastase leidde. 
Op basis van de onderzoeksresultaten zijn 
een Amerikaans farmaceutisch bedrijf en 
enkele academische laboratoria gestart 
met de ontwikkeling van EMT-remmers als 
mogelijke behandeling bij kanker.

Echter er zijn ook wetenschappers die 
betogen dat de EMT-theorie niet voldoende 
is aangetoond. Voornamelijk omdat dit 
alleen is onderzocht op gekweekte cellen 
en dieren. Volgens hen is EMT bij mensen 
nog niet waargenomen en is er daarmee 
geen overtuigend bewijs dat EMT leidt tot 
metastase bij mensen.
De wetenschappers die de EMT-theorie 
aanhangen weerleggen dit. Zij zeggen 
dat EMT tijdelijk is. Volgens hen vallen de 
mesenchymale eigenschappen weg ›

VERSPREIDING KANKERCELLEN
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wanneer een uitgezaaide cel een nieuw 
weefsel is binnengedrongen.

Dat de EMT-theorie bij mensen nog 
niet onweerlegbaar is aangetoond, kan 
betekenen dat het wel een rol speelt bij 
de metastase. Maar het kan ook betekenen 
dat er misschien helemaal geen sprake 
is van een verandering in de cellulaire 
identiteit bij mensen.

Wat zou anders nog de verspreiding van 
kankercellen kunnen veroorzaken?
Sommige wetenschappers suggereren dat 
metastase optreedt doordat mutaties in 
kankercellen de cel-cel-adhesie beperken. 
Anderen suggereren dat een aantal cellen 
losbreekt van de tumor en dat de cellen zich 
vervolgens als ‘pakketje’ verspreiden.

Nieuwe inzichten
Recent onderzoek door het Institute for 
Research Barcelona laat nieuwe inzichten 
zien. De onderzoeksresultaten zijn in 
wetenschappelijke tijdschrift Nature 
december 2016 gepubliceerd. In de studie 
zijn enkele kankercellen geïdentificeerd 
die zich kunnen verspreiden in muizen. 
Bovendien lijkt de studie aan te tonen dat 
bepaalde vetten deze cellen energie geven 
bij de verspreiding.

Resultaten studie
De onderzoekers troffen mondkankercellen 
aan, die zich kunnen verspreiden en die een 
hoog niveau van de receptor CD36 hadden.

CD36 zit in de celmembranen van 
tumorcellen en is verantwoordelijk voor de 
opname van vetten. Deze vetten dienen 
mogelijk als energiebron bij de verspreiding 
van kankercellen. Het is bekend dat 
metastase veel energie vergt. Want tijdens 
dit proces past de cel zich aan aan een 
andere omgeving, ‘herprogrammeert’ 
eiwitten, vestigt zich en gaat deze zich 
vermenigvuldigen.

Tijdens de studie keek het onderzoeksteam 
naar de invloed van vetinname op de 
metastase. Een groep muizen kreeg 
vetrijke voeding inclusief palmitinezuur 
(een component van palmolie). De muizen 
met vetrijke voeding ontwikkelden meer 

en grotere tumoren 
in de lymfeklieren en 
longen, een teken 
van metastase, in 
vergelijking met muizen 
met een normaal 
dieet. De onderzoekers 
concluderen dat een hoog 
niveau CD36 nodig is voor 
metastase bij muizen. 

Ook vonden de onderzoekers tijdens 
onderzoek in databases een correlatie 
tussen een hoog niveau CD36 en tumoren 
in blaas, longen, borsten en andere vormen 
van kanker bij mensen.
Het onderzoeksteam is een studie gestart 
onder 1.000 mensen met kanker om via 
vetten in het bloed te zoeken naar de 
relatie met verspreiding van kankercellen.

Tijdens het onderzoek kregen muizen, 
nadat de kankercellen zich hadden 
verspreid, antilichamen toegediend, die 
CD36 blokkeren en de interactie met vetten 
stoppen. Bij 15% van de muizen waarbij al 
uitzaaiing had plaatsgevonden, zorgde een 
blokkering van CD36 voor een verwijdering 
van de metastase. 

Bij andere muizen krompen de uitgezaaide 
tumoren minstens met 80%. 
De antilichamen had echter geen invloed 
op de ontwikkeling van de primaire 
tumoren.

Het onderzoeksteam werkt nu aan de 
ontwikkeling van antilichamen tegen 
CD36 om in klinische studies verder te 
onderzoeken. De onderzoekers verwachten 
dat het nog minstens vier jaar gaat duren 
voordat men dit heeft bereikt.

Vetten hebben we nodig
Onderzoekers pleiten overigens niet 
voor een vetvrij dieet. Ons lichaam heeft 
bepaalde vetten nodig. Onder meer voor 
energie, ter bescherming van interne 
organen en als voedingsstof voor de bouw 
van cellen. n

 

Bronnen:
Nature, Nature News, Scientific American, 
Goedgezond.info, Menselijk lichaam en Wikipedia.
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Voor mijn columns vraag ik regelmatig aan 
mannen die mij in behandeling zijn ‘wat 
zou u willen lezen in een column?’
Herbert zei: ‘Mannen piekeren ook, er 
gaat heel wat in onze hoofden om, schrijf 
daar maar een column over!’

Verlies van gezondheid grijpt in op alle 
aspecten van ons leven. Het tast afhankelijk 
van de ziekte, je controle op het leven, 
eigenwaarde, gevoel van rechtvaardigheid 
en denken over de toekomst aan.
Bij prostaatkanker voelt men zich in veel 
gevallen niet ziek maar er is wel iets mis met 
het lichaam. Logisch dat men dan vragen 
heeft en soms piekert.

Wat kan piekeren met jouw bekkenbodem 
doen?
Geest en lichaam zijn één. Onderzoek heeft 
aangetoond dat gevoelens en emoties 
stoffen in onze hersenen aanmaken die 
bij de cellen in ons lichaam zorgen voor 
een lichamelijke reactie. De bekkenbodem 
reageert hierop. Alles wat je onderdrukt, 
woede, angst of verdriet, kan allemaal leiden 
tot verkramping van de bekkenbodem.

Verkramping van de bekkenbodem leidt tot 
een verminderd gevoel en een verminderde 
doorbloeding. Het kost meer moeite de 
spier te ontspannen. De bekkenbodem doet 
minder goed zijn werk. Hoe herkent u dat? 
Het gevoel in uw kruis is anders, een doof 
gevoel of heel gevoelig in het gebied tussen 
de balzak en de anus. 
Ook kan het gevoel in de top van de eikel of 
begin van de urinebuis anders zijn doordat 
de zenuwgeleiding wordt belemmerd. 
Problemen bij het plassen, het moeilijk 
opgang komen van de straal of het gevoel 
hebben niet goed uit te plassen kunnen 

erbij horen. Tijdens het poepen kunt u 
veranderingen opmerken, u moet meer 
persen, heeft pijn, heeft last van aambeien 
en poept mogelijk in delen (steeds kleine 
beetjes).

Klachten van verkramping van de 
bekkenbodem worden vaak slecht herkend, 
ook door hulpverleners. Er lijkt niets ernstigs 
aan de hand, onderzoeken leveren niks 
op. Sommige mensen worden hierdoor 
gerustgesteld, menigeen blijft met vragen 
achter en vraagt zich af ‘zit het soms tussen 
mijn oren?’ Nee dus, de oorzaak ligt in ons 
lichaam, deze onwetendheid levert vragen 
en angst op, ons zenuwstelsel komt in de 
alarmstand. In vervelende situaties moeten 
we vechten of vluchten, dan is het niet 
handig dat we moeten plassen, poepen of 
gaan vrijen. Wanneer we ons veilig voelen 
kunnen we weer ontspannen. Het is dus een 
geniaal mechanisme waar we ons niet van 
bewust zijn.

Piekeren leidt niet altijd tot klachten. 
In ons leven wisselen actie en ontspanning 
constant af. Soms kan iets plotseling 
verdwijnen. Mocht u toch last hebben van 
boven genoemde symptomen dan kunt u 
extra goed zorgen voor uw bekkenbodem. 
Breng deze in een ontspannen positie, 
lui liggen met de benen over de leuning 
van de bank, rek de bekkenbodem, door 
ongegeneerd te gaan zitten en door 
afleiding te zoeken. Er zijn hulpverleners die 
u kunnen ondersteunen wanneer uw angst 
of boosheid niet verdwijnt, schroom niet om 
hulp te zoeken.

Een simpel en doeltreffend trucje is: even 
zuchten, een zucht geeft lucht! (geestelijk 
en lichamelijk) n

Uw bekken-
bodem 
piekert mee

Josine Buiter is 
Josine Buiter is bekkenfysiotherapeut 
en heeft haar praktijk in Meppel

Menigeen 
blijft met 
vragen achter
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 Wim Nak

In Nieuws van september 2016 schreven 
wij over twee nieuwe prostaatkanker 
testen. Een daarvan was de SelectMDx 
test. Die test is ontwikkeld samen met 
het Radboudumc, maar is om de test voor 
iedereen breed beschikbaar te maken 
ondergebracht bij een commercieel bedrijf, 
MDx Health. Professor dr. Jack Schalken, 
hoogleraar Experimentele Urologie, is 
mede ontwikkelaar van de SelectMDx test. 
De redactie van Nieuws vroeg hem hoe het 
nu met die beschikbaarheid staat.

Eerst nog even dit: wat doet die test?
De SelectMDx test is een urine test die beter 
in kaart brengt welke tumoren agressief en 
kwaadaardig zijn en welke we feitelijk op hun 
beloop kunnen laten. De huidige standaard, 
meting van de PSA-waarde, is niet echt 
betrouwbaar. In ongeveer drie kwart van 
de gevallen is er geen sprake van kanker of 
gaat het om een relatief ongevaarlijke vorm. 
Met de SelectMDx test wordt efficiënt in een 
vroeg stadium vastgesteld of er sprake is van 
een agressieve vorm van kanker, betrouwbaar 
in negen van de tien gevallen. Daarmee 
kan overbehandeling worden voorkomen, 
en daarmee ook bespaard op zorgkosten, 
aanzienlijk zelfs, het Radboud Report 
Oncology noemt een bedrag van ruim 
€ 2 mln. per jaar.

Hoe staat het er met die brede 
inzetbaarheid nu voor?
Jack Schalken zegt over de huidige situatie 
het volgende: ‘er zijn op dit moment naast 
het Radboudumc al meerdere andere 
ziekenhuizen die de test nu inzetten, ook bij 
de Andros klinieken. Met zorgverzekeraars 
wordt nog overlegd, in het Radboudumc 
loopt een project met VGZ om de inzet van 
SelectMDx te onderzoeken.

Ook op andere 
fronten zijn we er 
druk mee bezig. 
Een studie 
naar de 
kosteneffectiviteit 
is juist 
gepubliceerd 
(BJUI, maart 

2017) met als neven-
bevinding dat niet alleen de 
kosten worden gedrukt, maar 
dat ook de kwaliteit van leven 
wordt bevorderd.

Een van de eerste gebruikers 
van de SelectMDx, 
Dr. Minnee uit Zoetermeer 
heeft de test vergeleken met 
de ERSPC risc calculator en 
is van mening dat de nieuwe 
test superieur is. 
De onderzoeksresultaten zullen 
gepresenteerd gaan worden tijdens de 
Global Congress on Prostate Cancer eind 
juni in Lissabon.

Ondertussen laat een voorlopige studie 
in Nijmegen zien dat de SelectMDx een 
veelbelovende indicator kan zijn voor het 
stratificeren van patiënten voor een 
mp-MRI test. De grote 4M studie (die al een 
tijdje in meerdere ziekenhuizen loopt) kan 
hier straks uitsluitsel over geven.’

Vooruitgang
Tot zover Jack Schalken. Er is al eerder wel 
gezegd dat nieuwe ontwikkelingen in een 
conservatieve wereld als de geneeskunde 
vaak erg moeizaam gaan en traag verlopen. 
Vanuit het gezichtspunt van de patiënt lijkt 
het inderdaad allemaal erg traag te gaan, 
immers de patiënt wil liefst direct profiteren 
van iets dat goed voor hem is, maar toch: 
er gebeurt wel degelijk iets, er wordt 
vooruitgang geboekt. Daar mogen wij als 
patiënt heel blij mee zijn.

De PKS wenst alle onderzoekers die bezig 
zijn met de SelectMDx test veel inspiratie en 
doorzettingsvermogen, maar vooral ook: 
veel succes. n

Select 
MDx test 
beschikbaar

Prof. Dr. Jack Schalken, 
hoogleraar 
Experimentele 
Urologie

Met de SelectMDx 
test wordt efficiënt 
vastgesteld of er 
sprake is van een 
agressieve vorm 
van kanker 
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Artsen volgen richtlijnen voor de 
behandeling van kanker niet altijd op. 
Dit blijkt uit een recent gepubliceerd 
onderzoek van NIVEL en IKNL. 

De onderzoekers geven daarbij aan dat 
afwijken van de richtlijn niet per definitie 
slechte zorg betekent. De Nederlandse 
Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties 
(NFK) ondersteunt deze conclusie. 
‘Natuurlijk is het belangrijk dat er 
richtlijnen zijn. Zij dragen bij aan het 
verbeteren van de kwaliteit van zorg. 
Echter, nieuwe ontwikkelingen in de 
oncologische zorg volgen elkaar in 

rap tempo op. Hierdoor zijn richtlijnen 
snel verouderd. Voor de individuele 
kankerpatiënt kan het daarom van 
levensbelang zijn dat de arts buiten 
de richtlijnen durft te denken én te 
handelen. Maar wel onderbouwd en 
met instemming van de patiënt,’ aldus 
Arja Broenland, directeur van NFK. 

NFK pleit ervoor patiënten mee te 
laten beslissen in de keuze voor hun 
behandeling (Shared Decision Making). 
Broenland: ’Dokter en patiënt beslissen 
samen. Een voorwaarde daarbij is dat 
de patiënt goed geïnformeerd wordt 
over de diagnose, de behandelopties 
(waarbij niet behandelen ook een 
optie is) en de voor- en nadelen van de 
behandelmogelijkheden. Tevens moet de 
dokter goed op de hoogte zijn van de 
wensen van de patiënt. Daarom moet tijd 
worden genomen om hierover te praten. 
Dit zal leiden tot een gedragen keuze 
voor behandeling, voor patiënt, eventuele 
naasten en de behandelaar. Het proces van 
samen beslissen is voorwaardelijk bij het al 
dan niet toepassen van richtlijnen. n

Bron: NFK

Soms is het van 
levensbelang dat 
artsen richtlijnen 
loslaten
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Antwoordnummer 4171
3500VB  UTRECHT

Postzegel niet 
nodig

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

Met de steun van donateurs kan 
ProstaatKankerStichting.nl zich 

nóg beter inzetten voor de 
belangen van prostaatkanker-

patiënten. 

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
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EENMALIGE AUTOMATISCHE 
AFSCHRIJVING

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

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

Naam     Voorletters         m/v*

Adres    

Postcode plaats

Telefoonnummer   E-mailadres

Geboortedatum   Beroep

Van ProstaatKankerStichting.nl gehoord via

Meldt zich aan als lotgenoot/donateur, waarvoor een jaarlijkse vrijwillige 
bijdrage geldt van minimaal € 30,00. 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   (minimaal € 30,00) 

af te schrijven.

Datum:     Handtekening
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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.

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 kost het logboek € 22,00.

Besteladres: e-mail: secretariaat@prostaatkankerstichting.nl 

‘Het prostaatkankerlogboek 
sterk vernieuwd en verbeterd’
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 Wim Nak

Er zijn prostaatkanker patiënten die 
alles willen weten van hun ziekte en 
van de mogelijke behandelingen 
ervan. Sommigen willen daar ook over 
schrijven, in het belang van lotgenoten. 
Aart Vorstenburg is er zo een. 
Nieuws sprak met hem, niet alleen om zijn 
ervaringsverhaal te vernemen, maar vooral 
om van hem tips en adviezen te verkrijgen 
waar menig lotgenoot en/of behandelaar 
zijn voordeel mee kan doen.

Op het moment dat deze editie van Nieuws 
verschijnt is Aart nog net 64 jaar. Hij heeft 
vrouw en kinderen en woont in Utrecht. 
In februari 2010 werd bij hem de diagnose 
prostaatkanker gesteld. Tot juli 2016, tot 
net na de start van de chemo, heeft hij zijn 
werk nog kunnen doen. Hij is ambtenaar en 
werkte aan het volgen van de voortgang van 
het Europese plattelandsbeleid in Nederland 
en het onderzoeken van de effecten 
daarvan. Oorspronkelijk is hij technisch 
geschoold op het gebied van waterbeheer. 
Zijn kennis van het medisch vak heeft hij zich 
sinds 2010 door zelfstudie eigen gemaakt.

Persoonlijke ervaringen met 
prostaatkanker
De eerste diagnose is keihard aangekomen. 
Aart zegt daarover: ‘de eerste nacht heb ik 
weinig geslapen. De volgende ochtend heel 
vroeg hoorde ik de vogels beginnen met 
hun ochtendconcert. Toen besefte ik dat de 
wereld gewoon doordraait en 
dat de mooie dingen gewoon 
doorgaan, ook voor mij.
En dat je van die mooie 
dingen kunt blijven genieten. 
Het leven gaat door en ik 
moet met mijn ziekte leren 
leven. Voor mijn gezin met 
toen nog puberende jongens 
en voor mezelf.

Je krijgt een stortvloed aan informatie 
over je heen bij zo’n diagnose. Keuzes 
voorgelegd over behandelingen. 
Goedbedoelde raad, geruststellende 
adviezen (‘de meeste mensen gaan dood 
mèt en niet ààn prostaatkanker’). Het duizelt 
je aan alle kanten. Daar moest orde in 
komen, vond ik.’

Hij heeft toen het internet 
afgestruind en liep zo ook tegen het 
in zijn ogen buitengewoon nuttige 
Prostaatkankerlogboek aan. Veel zoekwerk, 

allemaal rond de vragen: wat 
is er aan de hand en wat moet 
er gebeuren? Zo kwam hij op 
informatie over behandelingen, 
heeft hij veel gelezen over 
voeding en leefstijl en ontdekte 
hij ook dat er verschillende fora 
van lotgenoten zijn, waar veel 
informatie wordt uitgewisseld en 
waar men veel steun aan elkaar › 

Aart Vorstenburg, een 
weetgierige lotgenoot

Aart Vorstenburg, ‘de eerste nacht heb ik weinig geslapen.’

Wanneer 
en bij wie 
moet je 
eigenlijk 
dit dure 

diagnostische 
middel 

inzetten?



geeft. Zo kwam Aart ook via een leerzaam 
overzicht over hormoonbehandelingen 
terecht bij EPCEL. Het forum waar 
pk-patiënten elkaar proberen te helpen 
met hun eigen ervaringen en waardevolle 
adviezen. Inmiddels is Aart bestuurslid van 
EPCEL. Op basis van de mogelijkheden 
die er in 2010 waren en op advies van 
de uroloog heeft Aart gekozen voor een 
laparoscopische prostaatverwijdering 
met robot assistentie. Die operatie 

heeft in augustus 2010 
plaatsgevonden. Daarna 
bleek uit het ‘ultieme 
biopt’ (dat is een 
prostaatverwijdering nu 
eenmaal) dat zijn Gleason 
score geen zeven maar 
negen was. Bovendien 
bleef zijn PSA-waarde na de 
operatie te hoog. 
De volgende logische stap 
was bestraling. Die volgde 
al vrij snel. Helaas zonder 
resultaat.
Tijdens de jaren die 
volgden heeft Aart 
wel zo ongeveer alle 
mogelijke behandelingen 
meegemaakt. Wachten (tot 
de PSA goed gestegen was), 

hormonen, Xofigo (radioactief radium), 
chemo. De hormoonbehandelingen 
waren goed te doen en hebben allemaal 
een tijdje gewerkt. De chemo was erg 
zwaar, maar hij heeft wel de hele kuur 
af kunnen maken. Helaas met beperkt 
effect. Nu krijgt hij abiraterone, gelukkig in 
combinatie met dexamethason. 
Aart zegt daarover: ‘door de dexa voel 
ik me beter, fitter dan anders. Vooral 
geestelijk heeft dat spul een gunstig 
effect, lichamelijk doet het niet veel, 500 
m lopen blijft wel zo ongeveer de grens op 
dit moment. En het algemene nadeel van 
de hormonen is en blijft de vermoeidheid 
en het krachtsverlies door het gebrek aan 
testosteron.’

Wat wil Aart Vorstenburg nu nog als 
behandeling?
‘Ik ben nog steeds op zoek naar 
behandelingen die mogelijk nog kunnen 
helpen. Ik zou bijvoorbeeld graag de BAT 

(testosteron-boost) willen proberen als 
daar een onderzoek naar wordt opgestart. 
Voor een tweede chemo ben ik wel wat 
huiverig gezien mijn eerdere ervaringen. 
En er zijn natuurlijk altijd ontwikkelingen 
die in het algemeen nuttig zijn. Zo doe 
ik nu mee aan de ‘Snack trial’ waarbij de 
manier van innemen van abiraterone wordt 
aangepast.

De Snack trial onderzoekt of abiraterone 
gebruikers met een halve dosis kunnen 
volstaan als het medicijn tegelijk met 
een standaard ontbijt wordt ingenomen. 
Het is een leuk, klein onderzoek, dat (als 
het werkt) de kosten van de abiraterone 
behandeling halveert en de patiënt van 
regels rond de inname verlost. Tijdens 
het onderzoek wordt gekeken naar de 
hoeveelheid werkzame stof die uiteindelijk 
in het bloed belandt. De deelnemers 
vormen hun eigen controlegroep, dat 
komt niet vaak voor. Twee weken lang 
nemen ze dagelijks 1000 mg abiraterone 
en het ontbijt een uur later. Op de laatste 
dag van die twee weken wordt regelmatig 
bloed afgetapt om het abiraterone gehalte 
in het bloed te volgen. De volgende 
periode van twee weken nemen ze elke 
dag slechts 500 mg, maar dan tijdens het 
ontbijt. Op de laatste dag wordt weer 
bloed gemeten. Uit de vergelijking hoopt 
men vast te stellen dat een halve dosering, 
mits tegelijk met het ontbijt, zorgt voor 
een gelijke hoeveelheid abiraterone in het 
bloed. Abiraterone is duur, dus dat zou 
een aanzienlijke kostenbesparing kunnen 
opleveren!’

BAT staat voor Bipolaire Androgeen 
Therapie. Bij deze therapie wordt 
afwisselend een hoog en een laag 
testosteron niveau toegepast. Waar 
normaal het niveau zo laag mogelijk wordt 
gehouden (om de tumorgroei te remmen) 
wordt bij BAT eens per maand juist een 
hoge dosis ingesteld door een injectie met 
400 mg testosteron. De resultaten in een 
eerste onderzoek in de USA met 47 man, 
die elk minstens drie cycli doormaakten, 
lijken veelbelovend.

Dus Aart zegt: ‘dat zou ik ook wel willen. 
De hoeveelheid en het soort testosteron › 22
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zijn bekend uit de vrouw-man transgender 
behandeling. De hoop is dat je je door 
de testosteron weer fitter voelt en dat 
spierkracht en haargroei weer een beetje 
terugkomen. Dat zou mooi zijn, want het 
gebrek aan spierkracht is nu juist mijn 
grootste probleem! Maar waar gaat men 
de BAT toepassen? Waar begint men met 
een onderzoek? Bijkomend voordeel is 
dat testosteron erg goedkoop is. Voor het 
medicijn zelf slechts zo’n € 40,-- per maand. 
Dat kan het probleem niet zijn. Een enkele 
abiraterone pil kost ongeveer even veel!

Waar ben je tevreden over in de medische 
ontwikkelingen rond PK?
Aart: ‘de forse vooruitgang in ondermeer 
behandelkeuzes. Meer neiging van 
de behandelaars in de richting van 
samenwerking. Medici staan meer open voor 
de opvattingen en meningen van patiënten. 
Grotere bereidheid om oplossingen te 
zoeken voor de individuele patiënt met diens 
eigen specifieke kenmerken.’

Wat zou beter of anders moeten? 
Tips en adviezen?
Aart: ‘in het begintraject wordt de patiënt 
nog veel te veel aan zijn lot overgelaten. 
Je krijgt veel informatie, maar weinig hulp 
om dat te structureren. Toch moet je wel 
keuzes maken. Voor je gevoel keuzes op 
leven en dood. Help daarbij.

Ook dingen waar 
de patiënt in zijn 
dagelijks leven veel 
nut van zou kunnen 
hebben blijven helaas 
vaak onbesproken. 
Ik denk dan aan 
zaken als: voeding, 
supplementen, 
leefstijl en beweging. 
Prostaatkanker is 
meestal een langdurig 
ziekteproces. 
Je moet de patiënt 
daarmee niet in 
slaap sussen, maar 
juist motiveren tot 
verbetering van zijn 
leefstijl. Hoe eerder 
de patiënt begint 

met verstandiger te leven, hoe meer en hoe 
langer hij daar profijt van heeft. Laat ook de 
ongeneeslijke patiënt verplicht meedoen 
met revalidatieprogramma’s.

Ook de gevolgen voor de relatie met de 
partners moeten meer aandacht krijgen, 
direct al bij de diagnose. Het is nogal 
wat wanneer je je man kwijtraakt, ook 
al duurt het nog even. Het is ook nogal 
wat als je de intimiteit kwijtraakt door de 
behandelingen. Vergeet verder 
gevolgen op financieel gebied 
niet. Sommigen raken hun 
werk kwijt, hoe zit het met de 
achterblijvende partner.

Waar kan men voor dit type 
nare bijkomstigheden terecht? 
En dan liefst met korte 
wachttijden. Die informatie is 
van groot belang voor ieders 
kwaliteit van leven. Je zou dus 
toe moeten naar een pakket van 
medische, psychologische en 
maatschappelijke ondersteuning.’

Aart voegt daaraan toe: ‘je kan ook veel 
kleine dingen doen om het leven met de 
ziekte en de behandelingen dragelijker te 
maken. Maak bijv. gebruik van de tijd die 
een patiënt voor zijn chemo behandeling 
in het ziekenhuis is. Stuur bijv. de diëtist 
langs of de fysiotherapeut voor zinvolle 

adviezen of een 
voetzoolreflexmassage 
(om maar iets te 
noemen). Vrijwel alle 
chemo patiënten krijgen 
nagelproblemen. 
Kan er niet een pedicure 
langskomen om daar 
echt mee te helpen? 
Maak dit soort kleine 
genoegens tot een 
standaard onderdeel van 
de behandeling.
De toekomst van de 
medische behandelingen 
ligt toch wel in 
specialisatie, zodat je 
altijd terecht komt bij 
een behandelaar die 
voldoende ervaring› 23

De chemo 
was erg 

zwaar, maar 
hij heeft wel 
de hele kuur 

af kunnen 
maken

Aart Vorstenburg, een weetgierige lotgenoot

Poseidon of Neptunus in Florence



IN MEMORIAM

Richard de Boer
Op 15 mei is in Amsterdam Richard de Boer overleden.

Wij verliezen in hem een gewaardeerd medewerker aan ons magazine Nieuws. 
Hij schreef vier artikelen die door onze donateurs zeer op prijs werden gesteld. 
Daarin beschreef hij het verloop van zijn ziekte.

Vooral zijn deelname aan Alpe d’HuZes en zijn artikel over de klim heeft veel 
bewondering bij onze lezers opgeroepen. Nadat Richard door zijn ziekte moest 
stoppen met het schrijven van artikelen voor ons blad hebben wij verschillende reacties 
ontvangen met de vraag waarom er geen artikelen van Richard de Boer meer geplaatst 
werden.

Wij wensen zijn familie veel sterkte.
24
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heeft met jouw kwaal. En zodat de enorm 
kostbare investeringen over een groter 
aantal patiënten worden verdeeld. 
De PKS zou een stevige rol kunnen spelen 
in het oplossen van de knelpunten die 
met deze aanpak samengaan. Een hele 
belangrijke: de patiënt wordt heen en 
weer geslingerd tussen verschillende 
behandelaars. Voor mij bijvoorbeeld 
de robotoperatie in Gronau, bestraling 
in het UMC-Utrecht enz. Maar mijn 
hoofdbehandelaar bleef steeds dezelfde. 
En hij heeft die coördinerende rol met 
verve ingevuld.

Tot ik over moest naar de oncologische 
aanpak (hormonen, chemo enz.). De PKS 
kan bij het afstemmen en coördineren een 
nuttige rol spelen. Daar valt ook onder 
het bevorderen dat afzonderlijke medici 
meer elkaars creativiteit en inventiviteit 
stimuleren en minder solistisch langs elkaar 
heen werken. Bedenk wat de patiënt 
echt nodig heeft en neem zodanige 
maatregelen dat de PKS daadwerkelijk in 
die behoefte(n) kan voorzien.

Zoals we bij borstkanker gezien hebben 
zij er vele verschillende vormen van deze 
ziekte. We komen er steeds meer achter, 
dat dat bij prostaatkanker niet anders is. 
We kunnen alleen nog niet met wiskundige 
precisie zeggen wie welke vorm heeft 
en wat daarbij de beste behandeling is. 
We zijn daardoor erg afhankelijk van de 
inventiviteit, het fingerspitzengefühl en 
het vakmanschap van de behandelaars. 
Dat is interessant voor de artsen, en ik 
denk ook dat het mooi kan zijn voor de 
patiënten. Als de artsen maar gericht 
blijven op de individuele patiënt. Enige 
terughoudendheid in het inprenten van 
automatismen, in het protocolleren is 
daarom gewenst. De PKS kan daar een 
mooie rol in spelen.’

Heb je tot slot nog een advies voor 
‘de patiënt’ zelf?
‘Jawel: ingeval van twijfel altijd blijven 
doorvragen. Net zolang tot je jezelf echt 
‘veilig’ voelt bij jouw behandelaar en 
jouw behandeling. Zolang dat (nog) niet 
het geval is: gewoon blijven doorvragen, 
desnoods tot vervelens aan toe.’ n

Aart Vorstenburg, een weetgierige lotgenoot

De Basilica 
Santa Maria Maggiore 

in Ravenna die 
Aart en zijn vrouw in 

2014 bezochten
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Sinds een aantal maanden kunnen 
bepaalde prostaatkankerpatiënten 
behandeld worden met een nieuwe 
techniek, de zogenaamde 
High-Dose-Rate (HDR) brachytherapie 
(inwendige bestraling) gecombineerd 
met uitwendige bestraling. 

Voordeel van de nieuwe techniek is dat 
de stralingsdosis in de tumor hoger en 
in het gebied rondom de tumor lager is, 
waardoor enerzijds de kans op genezing 
toeneemt en anderzijds het risico op 
bijwerkingen afneemt. HDR brachytherapie 
wordt uitgevoerd in de bestralingskliniek 
MAASTRO CLINIC te Maastricht in 
samenwerking met het Maastricht UMC+.

Hogere dosis
Tot dusverre bestonden er drie vormen van 
bestralingsbehandeling voor prostaatkanker: 
1) brachytherapie (inwendige bestraling) 
waarbij radioactieve zaadjes (Jodium-125) 
worden ingebracht, 2) volledig uitwendige 
bestraling of 3) een combinatie van beiden. 
De keuze voor behandeling wordt door 
meerdere factoren bepaald, zoals de grootte 
van de prostaat, de uitgebreidheid van de 
prostaatkanker en de mate van plasklachten. 
Voor meer uitgebreide en agressievere 
typen prostaatkanker zijn Jodiumzaadjes 
niet geschikt en bestond de behandeling tot 

nu toe enkel uit uitwendige bestraling.
Met de nieuwe techniek, zogenaamde 
HDR brachytherapie gecombineerd 
met uitwendige bestraling, kunnen ook 
deze vormen van prostaatkanker worden 
behandeld. Bij HDR brachytherapie wordt 
een kleine radioactieve bron (Iridium-192) 
ter grootte van een rijstkorrel via naalden 
gedurende 20 tot 30 minuten in of nabij 
de kankercellen in de prostaat gebracht, 
waar het deze cellen vervolgens vernietigt. 
HDR brachytherapie is, in vergelijking 
met uitwendige bestraling, flexibeler. 
Het biedt de mogelijkheid om te variëren 
met de positie van de radioactieve 
bron en de tijdsduur waarin de bron op 
een bepaalde plaats straling afgeeft. 
Belangrijkste verschil met uitwendige 
bestraling is de mogelijkheid om direct de 
tumor te bestralen zonder door gezond 
lichaamsweefsel te moeten stralen. 
Zo wordt een optimale balans bereikt 
tussen een hoge stralingsdosis in de tumor 
en een lage stralingsdosis in het gebied 
rondom de tumor. In vergelijking met 
uitwendige bestraling wordt bij 
HDR brachytherapie anderhalf tot twee keer 
zoveel straling op de tumor afgegeven. 
Uit recente onderzoeken blijkt deze 
hogere stralingsdosis in de tumor 
aanzienlijk betere genezingskansen tot 
gevolg te hebben. ›

MAASTRO CLINIC COMBINEERT 
TWEE BESTRALINGSTECHNIEKEN 
VOOR BEHANDELING VAN 
PROSTAATKANKER

HDR 
brachy-

therapie is, 
in vergelijking 

met 
uitwendige 
bestraling, 

flexibeler

Het team wat de behandeling uitvoert



Dagopname
De nieuwe behandeling vindt plaats in 
MAASTRO CLINIC. De ingreep wordt 
uitgevoerd door een team bestaande 
uit een radiotherapeut, klinisch fysicus 
en laborant van MAASTRO CLINIC en 
een uroloog en anesthesioloog van het 
Maastricht UMC+. De behandeling vindt 
plaats onder algehele narcose en duurt 
drie tot drieënhalf uur. Nadat de narcose 
is uitgewerkt mag de patiënt dezelfde dag 
nog naar huis. Naar verwachting zullen 
zo’n 100 patiënten per jaar in aanmerking 

komen voor HDR 
brachytherapie. 
Het gaat hier om 
patiënten met 
prostaatkanker 
met een 
middelmatig tot hoog risico, met weinig 
plasproblemen en met een goede algehele 
lichamelijke conditie. Zij kunnen vanuit hun 
eigen ziekenhuis worden verwezen naar 
MAASTRO CLINIC. n

Annemieke Duijkers, casemanager 
urologie oncologie bij het LangeLand 
Ziekenhuis werd in 2014 benaderd 
door ProstaatKankerStichting.nl: ‘Als 
casemanager voer ik veel persoonlijke 
gesprekken met mijn patiënten. Hierbij 
komt regelmatig naar voren dat er 
behoefte is aan het uitwisselen van 
ervaringen. Daarom is lotgenotencontact 
zo belangrijk. Toen Gerard Kok, 
vrijwilliger van ProstaatKankerStichting.nl, 
voorstelde om samen een inloopochtend 
te organiseren, waren we meteen 
enthousiast.’

Op 12 juni 2014 vond de eerste 
inloopochtend plaats, waar achttien mensen 
bij aanwezig waren. Annemieke was erbij: 
‘We hebben met elkaar gepraat over alles 
wat met prostaatkanker te maken heeft. 
Wat gaat er door je heen na de diagnose 
en wat betekent het voor je omgeving? 
Eigen ervaringen, verdriet, angsten en 
boosheid; allemaal heftige zaken waar 
je plotseling mee te maken krijgt bij de 
diagnose en behandeling.’ Naast het 
uitwisselen van ervaringen, was er ook 
aandacht voor de medische kant. Zo werden 
diverse behandelmethoden toegelicht en 
bespraken de aanwezigen het nut van het 
meten van het PSA.

Positieve bijdrage
De afgelopen jaren zaten Annemieke en 
Gerard elke acht weken om de tafel met 
ongeveer tien patiënten en een aantal 

partners om over 
hun ervaringen en 
belevingen rondom 
prostaatkanker te 
praten. Annemieke: 
‘Ik ervaar deze 
bijeenkomsten als een 
positieve bijdrage in 
het ziekteproces van 
deze mannen en hun 
partners. 
Men kan in een veilige 
omgeving praten 
over alle problemen 
die de ziekte en de 
behandeling met zich 
meebrengen. Er wordt 
soms gehuild, maar 
vaak ook gelachen.’

Na 15 lotgenotenbijeenkomsten hebben 
wij helaas afscheid moeten nemen van 
Annemieke, aangezien zij een baan in 
het HMC+ Antoniushove Ziekenhuis in 
Den Haag heeft aanvaard. Haar primaire 
aandachtsgebied zal nu buiten urologie 
liggen. Op 23 maart j.l. heeft zij woorden 
van dank voor de prettige samenwerking en 
bloemen mogen ontvangen van Gerard Kok 
en enkele van de 20 aanwezige lotgenoten 
en partners. Wij wensen Annemieke veel 
succes in haar nieuwe baan en verwelkomen 
haar opvolgster Marjo van Hinsberg! n

dr.ir. Aart J. van Dijk, Regiocoördinator 
Zuid-Holland 27

Naar verwachting zullen 
zo’n 100 patiënten per jaar 
in aanmerking komen voor 
HDR brachytherapie

Afscheid Annemieke Duijkers

Gerard Kok overhandigt de 
bloemen aan Annemieke Duijkers
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 Wim Nak

De EAU is de European Association 
of Urology. En wanneer alle urologen 
in Europa tezamen een witboek over 
prostaatkanker samenstellen, waarin ook 
aandacht voor de EAU richtlijnen, dan 
willen wij daar in Nieuws graag iets over 
vertellen. 

Temeer daar deze EAU 
richtlijnen inmiddels door 
maar liefst 55 (!) nationale 
urologen verenigingen 
worden gehanteerd. 
Die 55, dat zijn de 
28 bij de EU aangesloten 
landen en ook nog 
27 landen daarbuiten, 
waaronder China, 
Australië en India.
In het witboek wordt 
de huidige stand van de 
medische wetenschap 
m.b.t. prostaatkanker 
beschreven. 
De tekst loopt van een 

beschrijving over de verschillen tussen de 
diverse landen, naar de diagnose methoden, 
naar de primaire behandelingen, naar de 
hormoonbehandelingen, naar salvage 
technieken, en zelfs ook naar experimentele 
behandelingen. Voor mensen die ons 
prostaatkankerlogboek kennen bevat het 
EAU witboek nauwelijks iets nieuws. 
Toch is het goed dat een grensover-
koepelende organisatie als de EAU al die 
zaken nog eens op een rijtje zet.

Screening
Over een steeds weer de kop opstekend 
heikel onderwerp als landelijke screening is 
het witboek glashelder. Zonder meer
screenen van iedereen met alleen de PSA 
wordt afgeraden, vooral vanwege de vele 
keren dat daardoor een onnodig alarm zou 
afgaan.

Wat wil de EAU dan wel?

Ingekort weergegeven het volgende. Om te 
beginnen is een betere risico analyse vooraf 
essentieel. Eerst dient bij mannen van 40-45 
jaar bepaald te worden of iemand tot de 
risicogroep behoort, aan de hand van een 
goede risicometer, waarin ook ondermeer 
persoonlijke en familie aspecten gewogen 
worden.

Aan de risicogroep kan dan PSA screening 
worden aangeboden, mits de mannen een 
levensverwachting hebben van nog minstens 
10 jaar, waarbij deze levensverwachting 
niet zozeer gebaseerd is op leeftijd maar 
vooral op conditie en eventuele bijkomende 
ziekten. Mannen met een PSA waarde boven 
de 1 zouden elke 2-4 jaar opnieuw een 
PSA test moeten ondergaan.

Risico testers
De EAU noemt het bestaan van vele en 
uiteenlopende klinische parameters en 
nomogrammen om het risico in te schatten. 
EAU vindt dat deze ‘Risk prediction 
calculators’ verder verbeterd moeten 
worden. Daarenboven is de EAU sterk 
voorstander van op de persoon afgestemde 
testers. Bij het bepalen van iemands risico 
op prostaatkanker zou ook gekeken moeten 
worden naar de genetische samenstelling 
van die persoon. In het witboek worden 
testen genoemd als de Oncotype DX 
Prostate Cancer Test (om patiënten voor 
active surveillance te selecteren),de Prolaris 
test (van belang voor het goed volgen van 
risico patiënten) en de Decipher test (om te 
kunnen zien of een hoog risico patiënt baat 
heeft bij een aanvullende behandeling in 
een vroeg stadium). 

Meer informatie
Voor wie hier meer van wil weten, kijk eens 
op sites als www.uroweb.org en patients.
uroweb.org. n

WITBOEK EAU OVER 
PROSTAATKANKER

Zonder meer 
screenen 
van iedereen 
met alleen 
de PSA 
wordt 
afgeraden
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Het magazine Nieuws dat je nu leest 
verschijnt vier keer per jaar, al jarenlang. 
Op papier, en is daarnaast in zijn geheel 
ook op de website te lezen.

Binnen enkele jaren zou dat wel eens 
omgekeerd kunnen zijn: standaard 
verschijnen op de website (en dan vaker dan 
4 keer per jaar) en slechts hooguit 2 keer per 
jaar op papier.

Er zijn twee redenen om dat te verwachten:
1. omdat papier en verzending te kostbaar  
 gaan worden,
2. omdat een web versie actueler nieuws  
 kan brengen. 

Er zijn op dit moment nog geen concrete 
plannen in die richting. Maar om goed 
voorbereid te zijn op toekomstige 
veranderingen wil de redactie van Nieuws 
graag nu reeds in contact komen met een 
of meerdere vrijwilligers om ons daarbij 
te helpen. Om het toekomstige digitale 
Nieuws goed vorm te geven en elke keer 

weer te vullen met de verse inhoud die door 
de redactie wordt aangedragen.

De vrijwilliger die wij zoeken 
kan iemand zijn die reeds over 
de kennis en ervaring beschikt 
die nodig is voor een dergelijk 
veranderingsproces, iemand 
die goed thuis is in de digitale 
wereld en/of web design en 
site-onderhoud beheerst.

Maar het mag natuurlijk ook heel 
goed iemand zijn die (nog) niet over deze 
kennis en vaardigheden beschikt, maar die 
wel interesse heeft om dat te leren, bijv. via 
cursussen en begeleiding.
Denk er eens over na.

Wanneer je maar half denkt dat je 
waarschijnlijk wel wilt meewerken aan een 
in de toekomst digitaal Nieuws, laat dat dan 
s.v.p. weten bij onze bladmanager 
Cees Meijer met een berichtje aan 
ceesmeijer@prostaatkankerstichting.nl. n

Op 2 september a.s. zal de 
Blue Ribbon Rally 2017 gehouden 
worden met vertrekpunt Golf- & 
Businessclub De Scherpenbergh 
in Lieren (bij Apeldoorn).

De opbrengsten van deze rally en 
de veiling worden net als vorig jaar 
gebruikt om de bewustwording 
rond prostaatkanker te vergroten 
en inzicht te verschaffen in de 
kwaliteit van de prostaatkankerzorg.
 
Blue Ribbon maakt mannen van 40plus 
bewust van het risico op en de gevolgen van 
prostaatkanker en het belang van vroege 
diagnose waardoor een beter kwaliteit 
van leven na behandeling en hogere 
overlevingskansen mogelijk worden

Na de start in Lieren volgt een tocht door de 
Achterhoek. Er kan worden deelgenomen 
met bijzondere auto’s, klassiekers, cabrio’s 
en sportscars. Deelname is belangrijker dan 

de prijs, de staat en de uitvoering van de 
auto. De dag wordt verzorgd met een lunch, 
aperitief en walking diner. 

Inschrijven en meer informatie via 
www.blueribbonrally.nl

Verdere informatie over Blue Ribbon en 
sponsormogelijkheden via 
info@blueribbon.nl 
of 06-15209205 n

Voorzitter Kees van den Berg en PKS bestuurslid Will Jansen 
aan de start van de eerste Blue Ribbon Rally in 2016.

Blue Ribbon Rally

Oproep webredacteur/vormgever
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Een samenwerking tussen Medisch 
Centrum Haaglanden, PKS en Inloophuis 
Haaglanden

Op donderdag 23 februari vond de aftrap 
plaats van deze lotgenotenmiddag, voor 

het eerst op locatie MCH/Antoniushove in 
Leidschendam. Antoniushove is het 
centrum voor oncologie in regio 
Zuid-Holland.

ProstaatKankerStichting.nl en Inloophuis 
Haaglanden initiëren deze vorm van 
patiëntencontact vanuit een duidelijke 
behoefte onder patiënten om 
anderen te horen over hun ervaringen, 
keuzemomenten en andere zaken zowel 
vóór als tijdens de behandeling. Het is fijn 
dat de deskundige casemanager urologie/
prostaatkanker Annemiek Verheij direct 
aanhaakt en ingaat op de diverse vragen.

Wel of niet opereren
Terwijl buiten windkracht 10 huishoudt en 
code oranje is afgegeven bezoeken zes 
patiënten en twee partners deze middag. 
De leeftijden lopen uiteen van begin 
60 tot even 70.

Deze items passeren de revue: ‘Besluit 
ik voor wel of juist niet opereren en 
wat als ik straks de gevolgen van een 
prostatectomie onder ogen moet zien?’ 
‘De pijn weerhoudt me over te gaan 
tot operatie.’ ‘Ik doe mee aan een 
onderzoek/trial, mijn PSA stijgt, ik krijg 
hormoontherapie waardoor mijn libido nul 
is - wat als ik straks niet meer voldoe aan 
de criteria van deze trial?’ Elke deelnemer 
doet zijn verhaal. De ervaringen zijn heel 
verschillend, zoals iemand die na een › 

Eerste 
lotgenotenmiddag 
Prostaatkanker in 
MCH/Antoniushove
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IN MEMORIAM

Koos van der Veen
Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van oud vrijwilliger 
Koos van der Veen op 26 april 2017.

Koos heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor ProstaatKankerStichting.nl, o.a. als lid 
van de lotgenotentelefoon. Hij werd zeer gewaardeerd om zijn kennis, kunde en empathie.

In Nieuws 10 heeft Koos open verteld over zijn ziekte in het artikel ‘Sport en prostaatkanker, 
gaat dat samen?’. Hij beschrijft hoe hij in staat is gebleven om ondanks zijn voortschrijdende 
ziekte nog volop van zijn hobby’s fietsen en schaatsen te genieten.

De mooie herinneringen blijven bestaan. Veel sterkte voor de familie en vrienden die Koos, 
met ons, moeten missen.

Bestuur en vrijwilligers ProstaatKankerStichting.nl.

prostaatverwijdering via de Da Vincirobot er 
nauwelijks of geen incontinentie er aan heeft 
overgehouden.
Marc van Campen van de PKS deelt zíjn 
ervaring met bestraling en hormoontherapie. 
In zijn verhaal komt heel duidelijk langdurige 
overleving met een goede kwaliteit van leven 
over het voetlicht.

We gaan uitgebreid in op het thema ‘shared 
decision’. ‘Mijn arts legt de beslissing bij míj, 
daarvan word ik niet blij, híj is toch degene 
met de knowhow?’ Annemiek licht toe dat de 
keuze voor operatie of bestraling en 
wel/geen hormoontherapie een zaak is die 
altijd terug moet naar de betrokkene. 
‘Want waar sta jij in jouw leven, welke opties 
wil je overwegen of zijn ‘not done’?’ Leeftijd, 
wel/geen partner, wel/niet werkzaam zijn, dat 
weeg je dan mee in je uiteindelijke besluit. 
Voorwaarde is wel dat de patiënt voldoende 
informatie en ondersteuning vooraf bij zijn 
keuze moet krijgen.

Seksuele leven en relatie
Tot slot spreken we openhartig over de 
impact van prostaatkanker op je seksuele 
leven en relatie. Zowel na operatie als 
bestraling kan er sprake zijn van impotentie. 

‘Wat als ik begin 60 ben, een jongere 
partner heb en deze feiten als definitief 
onder ogen moet zien?’ 
We horen over een polikliniek gericht op 
seksualiteit en kanker. Ook injecties en 
medicijnen die erectie-bevorderend zijn 
worden besproken. 
Een partner met een beginnende relatie 
geeft aan dat het haar er veel aan is gelegen 
om deze mogelijkheden te overwegen.

Na afloop spreekt ieder zijn waardering uit 
voor deze middag. Met lotgenoten praten 
leidt tot nieuwe ideeën en gezichtspunten. 
Inloophuis Haaglanden biedt de 
mogelijkheid tot vervolgcontact voor 
patiënten en hun partners. 
Zie www.inloophuishaaglanden.nl. n

Annet Zwinkels, Inloophuis Haaglanden

Welke opties 
overweeg je of 
zijn not done?
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15 MISVERSTANDEN OVER EUTHANASIE EN
HULP BIJ ZELFDODING
Willeke Stadtman

Slotakkoord geeft een bijzondere en verrassende 
inkijk in de huidige euthanasiepraktijk. Euthanasie 
en hulp bij zelfdoding blijft een uiterst actueel, 
spraakmakend en controversieel onderwerp. 

Echter, het debat erover wordt mede gekleurd door 
misverstanden. In dit zeer toegankelijk geschreven 
boek bespreekt Willeke Stadtman vijftien 
misverstanden, die zij zelf in de euthanasiepraktijk 
tegenkomt of in haar omgeving beluistert. Hiermee 
wil zij veel vragen en onduidelijkheden wegnemen. 
Tevens biedt Slotakkoord inzicht in de complexiteit 
van een euthanasieverzoek en de dilemma’s die dat 
oplevert.

Als er al een drijfveer was voor het schrijven van 
dit boek: euthanasie heeft niets te maken met 
‘Huppakee’, euthanasie is geen fluitje van een 
cent, niet voor wie het vraagt en niet voor wie 
het uitvoert. Auteur Willeke Stadtman, als arts 
werkzaam voor de Levenseindekliniek, put uit 
eigen ervaring en uit die van collega’s. 
Zij is geen fanatieke pleitbezorger van euthanasie 
of ultieme zelfbeschikking. Niemand heeft de 
waarheid in pacht in het zicht van de dood.

Willeke Stadtman belicht 15 misverstanden, 
mede aan de hand van persoonlijke ervaringen. 
Misverstanden zoals: 
• voor euthanasie heb je een actuele wilsverklaring  
• nodig,
• palliatieve sedatie is een alternatief voor 
• euthanasie,
• de euthanasiewet geldt niet voor minderjarigen,
• euthanasie is niet mogelijk als je dement bent,
• de familie moet het eens zijn met het •   
• euthanasieverzoek,
• als je euthanasie wil, kun je je het beste meteen 
• aanmelden bij de Levenseinde-kliniek,
• zonder euthanasie is een goede dood uitgesloten.
• Bij dit laatste misverstand legt ze tevens op
• integere wijze de alternatieven uit.

In dit helder geschreven boek staat veel 
informatie over wat wel en niet mogelijk is in de 
euthanasiepraktijk. Het geeft tegelijkertijd een 
verrassende en persoonlijke inkijk in het leven van 
mensen die een euthanasiewens hebben en in het 
werk van de artsen (en verpleegkundigen) die met 
zo’n wens te maken krijgen.

Willeke Stadtman (1950) werkte ruim dertig jaar 
in de zorg. Eerst als arts, later als bestuurder. 
Sinds 2014 is ze werkzaam als arts voor de 
Levenseindekliniek. Zo is voor haar de cirkel rond. 
Dit voorjaar verscheen haar goed ontvangen boek 
Op voet van oorlog, over haar familiegeschiedenis. 

ISBN:  97890 8975  731 9
Prijs:  € 18,95

Slotakkoord

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.

Bij Uitgeverij Just Publishers is verschenen
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Woordzoeker
Zoek al de gegeven lichaamsdelen (horizontaal, verticaal en diagonaal)
en streep ze door. De niet doorgestreepte letters vormen daarna de oplossing

Door PIPuzzels

Onder de goede inzendingen 
verloot de redactie 3 VVV-bonnen 
van € 10,-- per stuk.

De puzzel is beschikbaar gesteld 
door FNV veiligheid

Stuur uw oplossing van de puzzel 
voor 1 augustus naar:
ProstaatKankerStichting.nl
Tav Redactie Nieuws
Postbus 8152, 
3503 RD Utrecht
Of e-mail naar: 
redactienieuws@
prostaatkankerstichting.nl 

Prijswinnaars puzzel Nieuws nr. 22: 
Willem C.M. Jumelet, Middelburg
H.A.J. Hofland, De Goorn
J.J. Dijkhuizen, Spijk

De oplossing van de Nieuws puzzel 
nr. 22 luidde: 
Oorlogsdreiging

Achillespees
Hersens
Nekwervel
Achterwerk
Heup
Nier
Adamsappel
Hiel
Ogen
Ader
Huid
Oksel
Alvleesklier
Huig
Oren
Aorta

Jukbeen
Pink
Baarmoeder
Kaak
Pols
Beenmerg
Keel
Prostaat
Bekken
Kuit
Ribbenkast
Blaas
Lende
Ruggengraat
Blindedarm
Lever

Slokdarm
Borst
Lies
Spier
Buik
Long
Taille
Buis van Eustachius
Luchtpijp
Teelbal
Duim
Maag
Twaalfvingerige darm
Eierstok
Middel
Verhemelte

Elleboog
Middenhandsbeentje
Voet
Enkel
Middenrif
Wenkbrauw
Haar
Milt
Zenuw
Hals
Mond
Hart
Nagel

Oplossing
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PUZZEL
DOOR PIPUZZELS

WOORDZOEKER  
Zoek al de gegeven lichaamsdelen (horizontaal, verticaal en diagonaal) en 
streep ze door. De niet doorgestreepte letters vormen daarna de 
oplossing. 
 
K H T O L O F I R N E D D I M F T 
L R N A S E I L B D T U R I R A D 
U S E E I A V E N E I I D E A C S 
C H J W K L L E L M E D U T D N O 
H L T L R W L V R L E N S K E A S 
T A N E S E E E L L E O M S G U N 
P B E E U P T R D E R B R E I E S 
Ĳ L E K N E I H V P E E O H R E L 
P E B M I L T E C E H S C O E G A 
L E S K O E B M R A L A K P G A H 
H T D E H P E E R O T B S L N A E 
R A N S U P K L P S L E K E I M I 
E A A E I A K T U I L B E N V E E 
D R H R D S E E N L Z B L O F B R 
E G N I E M N D I E K E E A L O S 
O N E G O A E H N U I T E H A R T 
M E D N V D C U J H U I G T A S O 
R G D S A A W U A R B K N E W T K 
A G I R E I N M O N D A O R T A E 
A U M R A D K O L S E A L E G A N 
B R I B B E N K A S T K N K N I P 

 
 
 
 
 
 
ACHILLESPEES  HERSENS  NEKWERVEL 
ACHTERWERK  HEUP   NIER 
ADAMSAPPEL  HIEL   OGEN 
ADER   HUID   OKSEL 
ALVLEESKLIER  HUIG   OREN 
AORTA   JUKBEEN  PINK 
BAARMOEDER  KAAK   POLS 
BEENMERG  KEEL   PROSTAAT 
BEKKEN   KUIT   RIBBENKAST 
BLAAS   LENDE   RUGGENGRAAT 
BLINDEDARM  LEVER   SLOKDARM 
BORST   LIES   SPIER 
BUIK   LONG   TAILLE 
BUIS VAN EUSTACHIUS LUCHTPIJP  TEELBAL 
DUIM   MAAG   TWAALFVINGERIGE DARM 
EIERSTOK  MIDDEL   VERHEMELTE 
ELLEBOOG  MIDDENHANDSBEENTJE VOET 
ENKEL   MIDDENRIF  WENKBRAUW 
HAAR   MILT   ZENUW 
HALS   MOND    
HART   NAGEL   
 
 

OPLOSSING: 
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 OPLOSSING

Woordzoeker

» Zoek al de gegeven lichaamsdelen 

(horizontaal, verticaal en diagonaal) 

en streep ze door. De niet doorgestreepte 

letters vormen daarna de oplossing.

Boncadeau!
Stuur uw oplossing van de puzzel vóór 05 06 2017 naar:

Redactie MARVER, Postbus 157, 3440 AD Woerden 
of stuur een e-mail: puzzel@marechausseevereniging.nl

Vergeet niet uw adres te vermelden, want onder de juiste  

inzendingen verloten wij een Boncadeau t.w.v. 25 euro! Uit de 

oplossingen van de puzzel uit het vorige nummer trokken wij  

dhr. J.M. Elbers uit Goirle.

Achillespees

Hersens 

Nekwervel

Achterwerk

Heup

Nier

Adamsappel

Hiel

Ogen

Ader

Huid

Oksel

Alvleesklier

Huig

Oren

Aorta

Jukbeen

Pink

Baarmoeder

Kaak

Pols

Beenmerg

Keel

Prostaat

Bekken

Kuit

Ribbenkast

Blaas

Lende

Ruggengraat

Blindedarm

Lever

Slokdarm

Borst

Lies

Spier

Buik

Long

Taille

Buis Van Eustachius

Luchtpijp

Teelbal

Duim

Maag

Twaalfvingerige 

Darm

Eierstok

Middel

Verhemelte

Elleboog

Middenhandsbeentje

Voet

Enkel

Middenrif

Wenkbrauw

Haar

Milt

Zenuw

Hals

Mond

Hart

Nagel
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PRECISIE-
DIAGNOSTIEK VAN 
PROSTAATKANKER

HOEVER IS DE CRYO 
– BEHANDELING 
TEGENWOORDIG?

5 3328

Juni 2016 | nr. 19

] ] ]

Nucleaire 
geneeskunde, 
reddingsboei? 

16]

STEUN BIJ PSYCHO-
SOCIALE PROBLEMEN 
VERBETERT KWALITEIT 
VAN LEVEN

BRACHY THERAPIE MET 
SLECHTS EEN ENKELE 
DOSIS

NEEM DAT GESPREK 
MET DE DOKTER TOCH 
GEWOON OP!

10 2612
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14 3027

Maart 2016 | nr. 18

] ] ]

Heb je pijn? 
Praat 
erover! 5]

GEWIJZIGDE LOCATIE!
MELD JE AAN VOOR DE DONATEURSDAG 2016 
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Schouwburg het Park in Hoorn
Vul bijgesloten uitnodigingskaart in
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BIJEENKOMSTEN WAAR PLAATS DATUM TIJD

Lotgenotencontact HMC Antoniushove Den Haag 29 juni 14.00/16.00

Lotgenotencontact Inloophuis Oude IJssel Doetinchem 4 juli 19.00/20.00

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 6 juli 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 17 juli 14.00/16.00 

Lotgenotenbijeenkomst Bernhoven Uden 18 juli 10.00/12.00

Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Roermond 20 juli 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 3 augustus 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Roermond 17 augustus 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 21 augustus 14.00/16.00 

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 7 september 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Helianthus Dordrecht 14 september 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Midden Brabant Tilburg 14 september 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 18 september 14.00/16.00 

Lotgenotenbijeenkomst Bernhoven Uden 19 september 10.00/12.00

Lotgenotenbijeenkomst De Honingraad Breda 21 september 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Roermond 21 september  14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Vicki Brownhuis Den Bosch 28 september  14.00/16.00

    

IN VOORBEREIDING    

Voorlichtingsbijeenkomst Martini Ziekenhuis  Groningen  
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28  PSMA PET scan

Inloophuis in uw omgeving?
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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. 

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.



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

• telefoon: 088-0029768

Lotgenotentelefoon 
0800 - 999 2222 

Maandag, woensdag, vrijdag van 
10.00 – 12.30 uur, 

dinsdag en donderdag van 19.00 – 21.00 uur. 

Aan de telefoon staan ruim 25 vrijwilligers klaar om 
hun specifieke ervaring te delen met lotgenoten. 

Zij kunnen daarbij ook putten uit een grote 
informatiebank waarin alles wat rechtstreeks 

of zijdelings met prostaatkanker te maken heeft 
is opgeslagen.

Onder die vrijwilligers zijn ook drie partners, speciaal 
voor partner aangelegenheden.

Als u de 0800 lijn belt dan kan het even duren voor 
de centrale u doorverbindt met een vrijwilliger. 

Hangt u dus niet te snel op. Wanneer u 
nummerherkenning heeft, dan kunt u ook ophangen

als het echt lang duurt. Wij bellen u dan zo 
spoedig mogelijk terug.


