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

Terugblik 2017
Alweer het laatste
nummer van Nieuws
van dit jaar ligt voor u.
ProstaatKankerStichting.nl
(PKS) kan terugkijken
op een jaar waarin
veel publiciteit is
geweest rondom
prostaatkanker(zorg).
Een jaar waarin PKS haar
eigen visie op de toekomst
van prostaatkankerzorg heeft
geformuleerd en gepresenteerd.
Optimale, state of the art zorg
voor iedere prostaatkankerpatiënt in
expertcentra. Dit vraagt onder andere
specialisatie en concentratie. We zien
steeds verdergaande samenwerking en
concentratie gericht op verbetering van
de kwaliteit van de prostaatkankerzorg.
Vooral in de regio’s Rotterdam, Nijmegen,
Noord Oost Nederland en eerdaags ook
in Amsterdam. Er worden stappen in de
goede richting gezet.
Een ander speerpunt van PKS is de
verbetering van de huidige diagnostiek.
PKS werkt aan een notitie waarin zij haar
standpunt verwoordt ten aanzien van
diagnosestelling bij prostaatkanker.
Ook hiervoor geldt dat PKS vindt dat
elke patiënt recht heeft op hoge kwaliteit
diagnostiek met een zo laag mogelijke
(fysieke) belasting.
Vrijwilligers
Kort geleden heeft Pieter van Zanten
het bestuur van PKS meegedeeld dat
hij per 1 januari 2018 afscheid neemt als
vrijwilliger. Naast het feit dat Pieter lange
tijd voorzitter van de stichting is geweest,
heeft hij er samen met een werkgroep
bestaande uit vrijwilligers voor gezorgd
dat het prostaatkankerlogboek vorig
jaar geheel vernieuwd op de markt is
gekomen. Net als de vorige uitgave wordt
ook deze versie door onze donateurs in
hoge mate gewaardeerd. Het bestuur
dankt Pieter zeer voor al het werk dat hij
voor PKS verzet heeft.

Partners
PKS kijkt terug op een geslaagde
donateursdag. De opkomst was hoog en
de presentaties zijn door de aanwezigen
goed beoordeeld. Nieuw dit jaar was
de aparte sessie voor de partners en
gezien de positieve reacties, wil PKS dit
volgend jaar graag voortzetten. Er wordt
een animatiefilmpje ontwikkeld waarin
de onderwerpen en de suggesties/
opmerkingen die uit deze partnersessie
naar voren kwamen, worden verwerkt.
Dit filmpje wordt zo gemaakt dat het door
iedereen begrepen kan worden.
Tenslotte wil ik u melden dat PKS
samen met andere partijen het boekje
’Prostaatkanker heb je niet alleen’
heeft ontwikkeld. Een boekje met
veel praktische tips voor partners van
prostaatkankerpatiënten. Er blijkt vaak
nog te weinig aandacht te zijn voor de
beleving van de partners na de diagnose
prostaatkanker. Twee partners van
patiënten, beiden vrijwilliger van PKS,
vertellen open en eerlijk hun verhaal.
Op 29 november had ik de eer om
het eerste exemplaar te mogen
overhandigen aan Leonie Sazias, lid
van de Tweede Kamer voor 50PLUS en
ervaringsdeskundige. Het boekje is te
bestellen via onze website.
Eenieder fijne feestdagen en een goede
jaarwisseling toegewenst.

Kees van den Berg
Voorzitter
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Voormalig huisarts
J. (Jo) Beunders
en huisarts
P. (Pauline)
van der Logt

Diagnose stellen lastig
PROSTAATKANKERZORG IN DE HUISARTSENPRAKTIJK
Berrie van der Heide (55 jaar), redacteur
van Nieuws, weet sinds mei 2017 dat er
bij hem sprake is van naar de lymfeklieren
uitgezaaide prostaatkanker. Hij schrijft
sinds die tijd artikelen voor Nieuws
maar bleef tot nu toe weg van zijn eigen
ziekteproces. In deze bijdrage is dat anders.
Berrie zocht contact met zijn inmiddels
gepensioneerde huisarts Jo Beunders en de
praktijkopvolgster dr. Pauline van der Logt.
Hij kent inmiddels redelijk veel mannen die
te laat ontdekt hebben dat er sprake is van
uitgezaaide prostaatkanker en wil een beter
beeld krijgen hoe het kan dat de diagnose
soms te laat gesteld wordt.
Beide artsen wilden meewerken aan
een interview om vanuit hun perspectief
scherp te krijgen hoe door de huisarts in
de praktijk wordt omgegaan met prostaat
gerelateerde klachten en (vroeg)diagnose van
prostaatkanker. De casus van van der Heide
komt daarin als voorbeeld soms voorbij.

Handvatten of richtlijnen
Een rapport uit 2015 van Nivel,
Het Nederlands Instituut voor onderzoek
van de gezondheidszorg in Nederland, geeft
aan dat er in 2015 9.418 huisartsen waren
in Nederland en 5.045 huisartsenpraktijken.
Het aantal mannen waarbij voor het eerst
prostaatkanker wordt vastgesteld schommelt
de laatste jaren zo rond de 11.000 per jaar.
Van der Heide: ‘Zeg ik iets heel geks als ik
dan denk dat je dus als huisarts gemiddeld
gesproken zo’n twee keer per jaar een patiënt
in de spreekkamer treft die je er uit zou moeten
pikken omdat er sprake is van tot dan toe nog
niet bekende prostaatkanker?
Beunders: ‘Dat klopt, maar er uit pikken kun je
die twee niet.’
Van der Logt vult aan: ‘Het is één van de
lastigste en ingewikkeldste onderwerpen voor
een huisarts. Wat zijn richtlijnen om te bepalen
dat er sprake is van prostaatkanker? Ik kan
het me niet bedenken. Kijk, bij bijvoorbeeld
borstkanker is het anders, dan komt de patiënt
vaak al binnen met de melding dat zij een
knobbeltje voelt’. ›
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‘Het is één van de
lastigste en
ingewikkeldste
onderwerpen voor
een huisarts'

Beunders: ‘Er zijn geen
handvatten waar we een
prostaatkankerpatiënt
aan kunnen herkennen.
Er is wel een richtlijn
van het Nederlands
Huisartsen Genootschap
over mictieklachten (plasklachten, red.).
Die richtlijn, opgesteld door collega-artsen
die zich gespecialiseerd hebben in het
onderwerp, zegt ook iets over de PSAtest en prostaatkanker en geeft aan dat je
in veel situaties feitelijk de patiënt uit het
hoofd moet praten om een PSA-test te laten
doen’.
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PSA-test
Van der Heide: ‘Wat zijn sowieso
indicatoren voor jullie als
huisarts om een PSA-test
te laten doen?’ De artsen
vullen elkaar aan en al
snel vormt zich het rijtje
pijnklachten, bloed
in urine of sperma,
blaasontsteking en
plasklachten. Leeftijd
en familiegeschiedenis
spelen volgens hen
slechts in beperkte mate
een rol als indicator. Ook
komt het uiteraard voor dat
de patiënt zelf komt met het
verzoek om een PSA-test.
Van der Logt: ‘Ik werk daar vaak aan mee
en spreek met betrokkene dan wel af dat
hij op bijvoorbeeld thuisarts.nl eerst zelf
goed doorneemt wat de PSA-test inhoudt
en dat er sprake kan zijn van onterechte
ongerustheid door valse uitslagen.
We spreken dan ook af dat als de PSAwaarde boven de richtlijn uitkomt, de
patiënt vervolgonderzoek laat doen door
bijvoorbeeld een biopsie van de prostaat.’
Er kunnen andere redenen zijn waarom
er sprake is van een verhoogde of hoge
PSA-waarde. Dat kan veroorzaakt worden
door bijvoorbeeld een ontsteking. Ook kan
iemand die prostaatkanker heeft toch een
lage PSA-waarde scoren. Op de vraag of
bij het wel of niet laten doen van een
PSA-test die onbetrouwbaarheid een rol
speelt wordt ontkennend geantwoord door
beide artsen.

Familiegeschiedenis slecht in beeld
Van der Heide: ‘Als er in de familie een
geschiedenis is met prostaatkanker hoe
borg je dan als huisarts dat je dat in de
gaten hebt? Het is geen onderwerp waar
makkelijk over gesproken wordt. Toen ik
prostaatkanker bleek te hebben zei mijn
moeder ‘Je vader heeft ook “een dingetje”
met zijn prostaat gehad!’ Ik wist dat niet,
maar mijn vader is wel patiënt bij dezelfde
praktijk! Is dat gegeven bijvoorbeeld
meegewogen?’
Beunders: ‘Bij drie of twee familieleden
in de eerste graad met prostaatkanker
op jonge leeftijd word je als huisarts
attent. Dat moet dan wel blijken uit de
opgenomen familiegeschiedenis maar de
eerlijkheid gebiedt om te zeggen
dat er voor een huisarts geen
goed registratiesysteem is
om dat te borgen. Dat
jouw vader kennelijk 25
jaar geleden ook met
prostaatgerelateerde
klachten in de praktijk
is geweest, had ik niet
meer scherp.’
Van der Logt:
‘Daarnaast werken we
in de praktijk ook met
waarnemers en die kennen
de familie sowieso vaak niet.
De vraag naar de familiegeschiedenis zou in de praktijk alleen al
daarom vaker gesteld moeten worden.
Dan zou bijvoorbeeld diabetes mellitus ook
sneller in beeld zijn.’
Verwijzing
Op de vraag hoe bepaald wordt door een
huisarts naar welke ziekenhuis of uroloog
verwezen wordt, antwoord Van der Logt:
‘in de praktijk verwijzen wij naar Ede of
Amersfoort (perifere ziekenhuizen, red.),
net wat de voorkeur is van de patiënt.‘ Van
der Heide: De ProstaatKankerStichting.nl
maakt zich sterk voor expertcentra,
ziekenhuizen met een gespecialiseerd
prostaatkankerteam die alle mogelijke opties
leveren voor diagnostiek zoals bijvoorbeeld
MRI-geleide biopten. Nemen jullie dat ook
mee in het maken van een keuze?
Van der Logt: ‘Eerlijk gezegd niet, of nog
niet, moet ik zeggen. Ik zie mijn rol ›
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als huisarts zo dat ik in het diagnose- en
behandeltraject en ook de fase daarna er
ben voor de patiënt als hij vragen heeft.
Als bijvoorbeeld een second opinion
gewenst is dan spar ik op dat moment
mee over de mogelijkheden. De uroloog
doet de technische kant van de zaak en wij
de emotionele zeg ik wel eens. Voor die
emotionele kant van de zaak maak je tijd!’
Levensverwachting is geen rekenkundig
gegeven
Van der Heide: ‘in die al aangehaalde NHGrichtlijn over mictieklachten staat onder
meer, en nou lees ik op
• Bij vermoeden prostaatcarcinoom 		
bij rectaal toucher PSA-bepaling niet
geadviseerd.
• Verwijs patiënt bij levensverwachting
>10 jaar, of bij aanwijzingen voor 		
metastasering.
• Overweeg afwachtend beleid bij
levensverwachting <10 jaar
en afwezigheid aanwijzingen voor 		
metastasering.
Wat vinden jullie er nou van dat het kennelijk
volgens die richtlijn zo kan zijn dat je bij
een rectaal toucher wél een verharde
of verknobbelde prostaat kan voelen
maar dan vervolgens niet hoeft door te
verwijzen volgens de richtlijn indien de
levensverwachting minder is dan tien jaar?
Na de 74-jarige leeftijd ben je dus kennelijk
sowieso de klos want een 65-jarige man
wordt naar verwachting, statistisch gezien,
bijna 84?’ Beunders: ‘Die levensverwachting
is geen rekenkundig gegeven. Als tegenover
je een sportief en sociaal zeer actieve man
zit dan is de afweging anders dan in het
geval van iemand die én op leeftijd is én
daarnaast inmiddels één of meerdere
andere ernstige aandoeningen heeft.
Wat haal je nog aan is dan de vraag!’
Van der Logt: ‘in zo’n gecompliceerd geval
gaat het wat mij betreft in overleg en dan
stel ik de patiënt de vraag of hij het nog wil
weten of er inderdaad sprake zou zijn van
kanker in de prostaat. De meeste oudere
mannen gaan namelijk wel mét maar niet
áán prostaatkanker dood. Dat is ook het

mooie van het vak als huisarts, je weegt ook
heel veel andere zaken mee. Bij een patiënt
die je kent als angstig ga je niet snel de PSA
meten.’
Sturing op de zorg
In de zorg is op veel vlakken sprake van
sturing door de overheid maar ook door de
zorgverzekeraars. Op de vraag of ook op
het gebied van diagnose of behandeling
van prostaatkanker sprake is van sturing
door bijvoorbeeld de zorgverzekeraars
geven beide artsen aan dat daar naar hun
waarneming geen sprake van is.
‘Er wordt niet gemonitord hoe vaak in mijn
praktijk een PSA-test naar het lab wordt
gezonden.’ aldus Van der Logt.
Beunders: ‘De terughoudendheid die
in de richtlijn staat als het gaat om
vroegdiagnose met een PSA-test is niet de
onzichtbare hand van de verzekeraar maar
is een advies afkomstig van onze eigen
huisartsenvereniging.’
Afkapwaarde naar 3 ng/ml
Oktober 2014 is er een aanvulling gekomen
op die NHG-richtlijn bij mictieklachten.
De PSA-afkapwaarde is verlaagd van 4 naar
3 ng/ml en sluit sinds die tijd aan op de door
de Nederlandse Vereniging van Urologie
opgezette multidisciplinaire landelijke
richtlijn Prostaatcarcinoom.
Van der Heide: ‘In die aanvulling staat
dat de aanpassing
acceptabel is geworden
‘Er zijn geen handvatten
en nou ga ik citeren,
omdat “toepassing
waar we een prostaatvan de Prostaatwijzer
kankerpatiënt aan
door urologen zal
resulteren in een kleiner
kunnen herkennen'
aantal noodzakelijke
biopsieën dan
op grond van alleen de PSA-waarde
geïndiceerd zou zijn”. Die Prostaatwijzer
is een hulpmiddel om het risico op een
prostaatcarcinoom in te schatten. Ik denk
dan: dat is dus gewoon ruilhandel en dus
toch een muntenkwestie: het groter aantal
doorverwijzingen wordt gecompenseerd
door minder biopsieën en dan is het goed.
Dat is toch gek? Een patiënt heeft toch recht
op de allerbeste zorg, ook als dat iets meer
onderzoekskosten met zich meebrengt?
Wat vinden jullie daarvan? ›
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Van der Logt:
‘Nee, dat zie
ik anders. Dit
heeft te maken
met de kans op
overbehandeling.
Dat is ons grootste
dilemma. Hoe lager
je de afkapwaarde
stelt, hoe groter de
kans dat je mensen
onnodig onrustig gaat maken of gaat
behandelen omdat ze te horen krijgen
dat er sprake is van prostaatkanker.
Die kanker ontwikkelt zich vaak zo traag
dat mensen door andere oorzaken dan
prostaatkanker overlijden.’

De vraag naar de
familiegeschiedenis
zou in de praktijk
alleen al daarom vaker
gesteld moeten
worden.

Landelijke screening
Er is de laatste jaren veel te doen
over een landelijke screening op
prostaatkanker. Een bevolkingsonderzoek
zoals die er ook is voor vrouwen om
borstkanker vroeg in beeld te krijgen
of het bevolkingsonderzoek op
darmkanker. Van der Heide: ‘Ik denk
dan: zo’n bevolkingsonderzoek voor
prostaatkanker had ik ook wel graag
gehad. Dan was ik er wellicht nog op
tijd bij geweest. Wat vinden jullie: is zo’n
landelijke screening voor prostaatkanker
wenselijk? Van der Logt: ‘Als het maar
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niet leidt tot overbehandeling dan is
het prima. Beunders vult aan: ‘Ik lees
vorige maand in Medisch Contact een
artikel waarin staat dat bij heranalyse van
eerder uitgevoerde trials is gebleken dat
screening op prostaatkanker wel degelijk
zin heeft omdat het leidt tot significante
daling van de sterfte. Het moet dan
wel beperkt blijven tot mannen tussen
de 55 en 70 jaar en biopsieën alleen
bij positieve uitslag en een hoog risico
op een agressieve vorm van de ziekte.
Wellicht gaat deze heranalyse leiden tot
een nieuwe discussie over en invoering
van screening op prostaatkanker.’ ■

'Wellicht gaat deze
heranalyse leiden tot een
nieuwe discussie over en
invoering van screening
op prostaatkanker.’
Ik ben mijn oude huisarts Jo Beunders
en de praktijkopvolger dr. Pauline van
der Logt zeer erkentelijk voor hun
openhartige gesprek over de manier
waarop in de huisartsenpraktijk met
prostaatkanker wordt omgaan.

Verantwoording
In mijn situatie is de diagnose prostaatkanker te laat gesteld: op dat moment had
ik al uitzaaiingen in de lymfeklieren. Door mijn werk voor Nieuws maar ook tijdens
de chemokuren die ik heb ondergaan heb ik veel mannen ontmoet die hetzelfde
lot hebben getroffen. Genezing is - als er sprake is van uitzaaiingen bij de eerste
diagnose - niet meer mogelijk en dat is op zijn minst jammer, zeker als het je op
relatief jonge leeftijd treft. Tijdens lezingen van urologen die ik heb bezocht voor
mijn werk voor Nieuws ontdekte ik dat hun beeld echter is dat door voortschrijdende
wetenschap dit nauwelijks meer voorkomt. Zie bijvoorbeeld het artikel op pagina 30
in Nieuws nr. 22 van maart 2017. Dat wringt. Ik was er zelf bij toen ik -onvoorbereidmet de eerste klachten naar de huisarts ging. Ik kende het begrip PSA niet en het
is in dat eerste gesprek ook niet gevallen. Mijn kwaaltje ging, zoals voorspeld door
de huisarts over, en ik ging ook weer over: tot de orde van de dag. Anderhalf jaar
later was het overlijden op 55-jarige leeftijd door prostaatkanker van een hele goede
vriend reden om aan te kloppen bij de huisarts die de praktijk had overgenomen.
Mijn vriend overleed binnen zeven maanden nadat hij bij de eerste diagnose hoorde
dat er sprake was van uitzaaiingen. Ook hij had eerder klachten gehad. Mijn nieuwe
huisarts ging akkoord met verwijzing naar een uroloog. Pas toen kwam de vraag aan
de orde hoe hoog mijn PSA-waarde was. Die bleek 71 te zijn en de rest is historie.
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Column

Matt Dings werkte lang voor
HP/De Tijd. Tegenwoordig
beschrijft hij in een eigen blog
wat hem zoal invalt,
opvalt en overvalt.

Naar de
eredivisie
Matt Dings

Schreef ik in het vorige nummer dat ik
aan die verduivelde hormoonspuiten
was begonnen, bleek al snel dat mijn
prostaatkanker zich er niks van aantrok.
Het alarmstofje PSA verdubbelde ijskoud,
teken dat de kanker er zin in had.
Tijd voor zwaarder geschut.

Net krijg ik een afspraak binnen met de
oncoloog die de regie overneemt van
mijn vaste uroloog. Van uro naar onco: het
scheelt slechts een paar letters, maar het
klinkt ernstiger, grimmiger, gevaarlijker ook.
In het begin is prostaatkanker meestal wat
theoretisch. Je hebt het zonder dat je er iets
van voelt of dat iemand iets aan je ziet.
Tot het menens wordt en de ziekte echt gaat
opspelen omdat het PSA gaat steigeren of
de botten pijn gaan doen. Dan promoveer je
naar de eredivisie van prostaatkanker.
Ik was liever bij de amateurs gebleven,
maar die keus bleek niet voorhanden.
De komende keuze is die tussen
chemotherapie of de nieuwe medicijnen
Abiraterone dan wel Enzalutamide.
Ze hebben allemaal bijwerkingen waar
niemand op zit te wachten, maar ze houden
de kanker doorgaans een tijdje in toom,
variërend van een paar maanden tot een
paar jaar. Zo profiteren twee vrienden van
me in hun gevecht tegen prostaatkanker
al drie jaar van Enzalutamide. Hoe langer
zulke successen duren, hoe meer kans er is
dat er nog nieuwere strijdmiddelen op de
markt komen, die de overleving ook weer
bevorderen.
Heen en weer
Ik schrijf het nu nogal kalm op, maar mijn
stemming is minder sereen, eerder een heen
en weer tussen verontrusting, hoop,

Matt Dings

spanning, realisme,
elan, vermoeidheid,
goede moed en vrees.
Die wisselende stemmingen gun ik mezelf.
Ik kijk de ene keer door een roze bril en de
volgende keer door een blauwe, rode of
gifgroene en ook wel eens door een zwarte,
want alle aspecten tussen hoop en zorg
doen ertoe.

Fotografie: Jos Lammers

Soms denk ik aan de begindagen van deze
holderdebolderreis door kankerland, ruim
zes jaar geleden, toen het slechte nieuws
me door elkaar rammelde tot ik ervan tolde.
Zo heftig als toen is het nu niet. De kanker,
indertijd een indringer, is inmiddels een
huisgenoot – een lastpost, smeerlap, schoft,
ellendeling, maar een huisgenoot, en een
blijver. We zullen het samen moeten zien te
rooien.n

Dan promoveer je naar
de eredivisie van
prostaatkanker
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URINE INCONTINENTIE NA PROSTAATOPERATIE: WAT ZIJN DE OPTIES?

Waarom alles verliezen
in luierbroeken?
voorgeschreven. Fysiotherapie werkt
doordat men zich meer bewust wordt van
de spierspanning in de bekkenbodem.
Urine incontinentie, oftewel urine
Als je aan het eind van een vermoeiende
niet meer op kunnen houden, komt
dag ontspant met een glaasje wijn,
vaak voor bij mannen die chirurgie,
ben je meteen minder bewust van de
bestraling of een combinatie hiervan
spierspanning en neemt de lekkage vaak
hebben gekregen voor de behandeling
toe.
van prostaatkanker. Voorafgaand
In plaats van luiers kan ook een
aan de behandeling moet men zich
condoomkatheter worden gebruikt.
voorbereiden op de mogelijkheid dat
Een pilletje tegen de overactieve blaas
urine verlies het leven moeilijker kan
verergert vaak de stress incontinentie
maken.
doordat men zich minder bewust is van de
blaasvulling. Twintig procent
Er zijn verschillende
Verlies van urine van de mannen heeft zes
soorten urine
maanden na de operatie
bij hoesten of
incontinentie en de mate
nog zoveel last van urine
van lekkage kan ook
inspanning heet incontinentie, dat die alleen
verschillen. Sommige
verholpen kan worden met
stress
urine
mannen verliezen wat
een chirurgische oplossing.
druppels urine, terwijl
Deze mannen hebben vaak
incontinentie
anderen geen enkele
ook last van impotentie,
controle hebben en alles
maar men wil in dat geval
verliezen in luierbroeken. Verlies van urine
logischerwijs eerst een oplossing voor
bij hoesten of inspanning heet stress urine
de lekkage en daarna eventueel voor de
incontinentie en komt het meest voor
impotentie.
na prostaatoperaties. De andere vorm is
urine verlies bij aandrang en heet ‘urge’,
Opties
of aandrang urine incontinentie. Dit komt
In onze kliniek bieden wij alle beschikbare
vaker voor na bestraling.
methoden aan: bulk injecties in de
Als u overdag urine verliest en in de nacht
plasbuis, bandjes (male sling), ballonnen
droog bent en niet vaak naar de wc hoeft,
en een kunstsluitspier. Al deze methoden
dan is er meestal sprake van stress urine
hebben voor- en nadelen. Een zeer recent
incontinentie. Stress urine incontinentie na
systematische review van Crivellaro in het
radicale prostatectomie wordt veroorzaakt
gerenommeerde blad Neurourology and
door schade aan de buitenste sluitspier en
Urodynamics bekeek de resultaten van
de zenuwvoorziening van deze spier.
51 papers over in totaal 4022 patiënten
die een chirurgische behandeling kregen
Fysiotherapie
voor stress incontinentie na radicale
Als er urine incontinentie is na de operatie
prostatectomie. De ballontherapie en
(radicale prostatectomie), dan wordt
kunstsfincter hadden 65% genezing (tot
er meestal eerst bekkenfysiotherapie
één inlegger voor de zekerheid) terwijl ›
Bertil Blok, uroloog Erasmus Medical Center
Rotterdam

Bertil Blok
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Fig.1

de male sling 48% genezing gaf.
De ballontherapie en kunstsfincter zijn
geschikt voor alle vormen van incontinentie,
maar de ballontherapie kan niet gegeven
worden na bestraling. Bulk injecties en de
male sling zijn alleen geschikt voor milde
incontinentie.
Ballontherapie
Aangezien de ballontherapie veel minder
invasief (ingrijpend) is en vergelijkbare
genezing geeft als de kunstsfincter, wordt
in onze kliniek eerst de ballontherapie
gegeven. Deze therapie wordt zo’n 50 keer
per jaar in het Erasmus Medisch Centrum
toegepast en in meer dan 70% van de
gevallen komen de mensen op aanraden
van een kennis of hebben ze hier zelf
informatie over gevonden op internet.
De ballontherapie is onlangs in de VS door
de FDA goedgekeurd en de auteur heeft
aan verschillende Amerikaanse urologen de
operatie voorgedaan.
Sinds mei 2007 passen wij de ballontherapie
toe in onze kliniek. Eerst werd dat alleen
met röntgendoorlichting gedaan en een
stalen buis (scoop) door de plasbuis, maar
sinds 2014 doen we dat met een flexibel
buisje dat naar zichzelf kan kijken in de
blaas (Fig. 1). Hiermee kunnen we de ballon
nog veiliger en effectiever plaatsen dan
voorheen. De procedure duurt maar
20 minuten onder lichte narcose, er worden
twee zeer kleine wondjes gemaakt (Fig. 2)
en de mensen kunnen dezelfde dag zonder
katheter naar huis. Na vier weken worden
de ballonnen, als dat nodig is, via het ventiel

Fig.2

in de balzak bijgevuld. Soms lukt het niet
om de lekkage genoeg te verhelpen of een
ballon gaat kapot, waarna, indien mogelijk,
herplaatsing wordt aangeboden.
Als alternatief kan er altijd een
kunstsluitspier worden geplaatst.
Binnenkort worden onze 5-jaars resultaten
van de ballontherapie in 143 incontinente
patiënten na radicale prostatectomie
gepubliceerd in Neurourology and
Urodynamics. Driekwart van deze patiënten
had matige tot ernstige incontinentie.
Ongeveer 67% ging van gemiddeld drie
luiers naar één inlegger. Bijna 90% van deze
mensen zouden de therapie aan anderen
aanraden.
Hoog volume klinieken
Vaak zijn de oncologische urologen
zeer kundig in het verrichten van de
prostatectomie. Echter, niet altijd worden
door hen alle mogelijkheden aangeboden
voor de behandeling van de complicaties
ten gevolge van de prostaatkanker
behandeling. Wellicht is het goed om in de
toekomst de behandeling van complicaties
na oncologische behandeling te koppelen
aan hoog volume klinieken, waardoor de
mensen niet zelf op internet hoeven te
zoeken naar de minst invasieve en meest
effectieve behandelingen. n

De ballontherapie is
onlangs in de VS door
de FDA goedgekeurd
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Reacties van lezers
In het juni nummer van Nieuws
schreven wij enthousiast dat de
Select-MDx test nu beschikbaar was.
Een van onze lezers (naam bij de
redactie bekend) verzocht ons te
rectificeren, omdat hij meende dat
het artikel bij hem misplaatste (te)
hoge verwachtingen had gewekt.
In het navolgende geven wij in
essentie weer wat hij ons schreef,
gevolgd door commentaar van
prof.dr. Jack Schalken, één van de
ontwikkelaars van de test.
Het artikel heeft mij op het verkeerde
been gezet en dat wil ik andere
pk-patiënten besparen. Vooral
vanwege het citaat: ‘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 ’vroeg ik de test aan. Maar
toen ik de resultaten van de SelectMDX test kreeg kon ik mijn ogen niet
geloven. Heel anders dan de door het
artikel gewekte verwachting kreeg ik
te horen dat er 12% kans bestond op
Gleason score 7 of meer. Niet de in het
artikel beloofde diagnose (vaststelling
van agressieve vormen) maar een
risicopercentage op agressieve
vormen.
Gelukkig heb ik mij laten leiden door
mijn uroloog die adviseerde toch een
biopsie uit te voeren, resultaat vier
biopten met Gleason score 3+5=8!
Dus heeft het artikel verkeerde
verwachtingen gewekt. En is de test
kostenverhogend en vertragend in het
diagnostisch proces. En al helemaal
heeft het de kwaliteit van mijn leven
niet verhoogd, een andere pretentie
van de test die in het artikel genoemd
wordt. Allemaal niet zorgvuldig dunkt
me.
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Ik voel me misleid in dit spannende
diagnostische proces en heb
een overbodige test laten doen
(kostenverhogend) en hoop dat andere
mannen in hetzelfde spannende proces

van de prostaatkanker diagnostiek niet
ook misleid worden door hier nu de
aandacht op te vestigen.
Antwoord professor Schalken:
Om de vraag van deze patiënt
enigszins in perspectief te plaatsen
dient men te weten dat de
voorspellende waarde van een
prostaatbiopsie significant lager ligt
dan die van de Select-MDx test.
Bij een biopsie wordt circa 25-30%
van de kankers gemist en is er ook
een verhoogde kans op eventuele
negatieve bijwerkingen. Met andere
woorden: er is geen enkele test
die 100% zekerheid geeft op de
aan of afwezigheid van agressieve
prostaatkanker. Desalniettemin
verhoogt de Select-MDx test de kans
op het vaststellen van de aan en
afwezigheid van agressieve kanker ten
opzichte van de huidige methodes.
Men moet zich realiseren dat de
statistische uitkomsten uit een groot
onderzoek, waarbij de SelectMDx
test wordt vergeleken met de biopsie
uitkomsten zich niet altijd 1:1 laten
vertalen naar een individuele patiënt.
Ik denk dat het erg zinvol is als PKS
meehelpt (en ik zal daar graag mijn
steentje aan bijdragen) om te zorgen
dat patiënten (en ook artsen) dit beter
begrijpen.
Het is nimmer de bedoeling om
verkeerde verwachtingen te scheppen
en ik zal proberen dit zo goed
mogelijk uiteen te zetten, hoe we in de
toekomst kunnen proberen resultaat
en verwachting beter bij elkaar aan te
laten sluiten.
De opmerking dat 9/10 uitslagen
correct zijn is gedaan op basis van de
AUC-analyse van de studies waarbij
circa 1000 mannen onderzocht werden.
Na het vaststellen van een veilige
grenswaarde kan dan bij circa 50 % de
beslissing genomen worden om een
gepland biopt niet uit te voeren.
Dit bespaart kosten en ontzorgde ›
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reeds vele mannen. Al die patiënten
uitkomsten zijn beoordeeld door collega’s
en gepubliceerd in verschillende urologische
vakbladen.
De grootste uitdaging voor onderzoekers
is om de individuele patiënt en zijn arts een
advies te geven op basis van de SelectMDx analyse. Een veelgebruikt hulpmiddel
is de risico score (zoals de ERSPC en nu de
Select-MDx test). De traditionele manier is
het vaststellen van een grenswaarde.
Soms helpt een voorbeeld het beste:
Op basis van de studies en discussies met
vooraanstaande urologen hebben we een
veilige grenswaarde vastgesteld voor de
test. Als de Select-MDx analyse lager uitvalt,
krijgen arts en patiënt de uitslag Laag Risico.
Traditioneel zou boven die grenswaarde
gerapporteerd worden Hoog Risico.
De genoemde patiënt zou dan te horen
hebben gekregen dat de test positief uitvalt.
NB: De SelectMDx test bevestigt dus het
advies van de uroloog!
Ik zit niet op de stoel van het bedrijf
MDx Health, maar men heeft na zorgvuldig
overleg gemeend dat ze arts en patiënt
eigenlijk meer informatie kunnen geven,

nl de risico score. Deze kan dienen om
samen een beslissing te nemen.
(Ik ben het overigens eens met de patiënt
dat het geven van een kans op kanker incl.
insignificante kanker verwarrend is. Ik heb
geadviseerd om alleen het % op significante
kanker te vermelden). ■
Noot van de redactie:
Hier ligt een bron van misverstand tussen
patiënt en arts, onze lezer dacht dat een
12% kans op een hoge Gleason score laag
is. Dat is echter niet het geval. Voor de
deskundige arts betekent deze uitslag dat
die kans hoger is dan de grenswaarde van
8%, zodat er gebruikelijk biopten genomen
moeten worden. Bij een score lager dan 8%
zouden biopten achterwege kunnen blijven.
Slotreactie van onze lezer:
Ik voel me in het artikel verkeerd
geïnformeerd over de diagnostische
mogelijkheden van MDX select (op
verkeerde been gezet). MDx select stelt
niet vast of er agressieve cellen zijn maar
geeft een risicopercentage aan. Ook had ik
graag die grenswaarde (8% dus) absoluut
in het artikel genoemd willen zien, het is
betuttelend als je juist die info achterhoudt.
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MOLECULAIRE ANALYSE VOOR PROSTAATKANKERBEHANDELING OP MAAT

Niet algemeen maar
persoonsgebonden
Dr. Niven Mehra, internist-(immuno)oncoloog in
het RadboudUMC

Dr. Niven Mehra

De
behandeling,
vastgelegd in
protocollen,
gaat tot nu
toe uit van de
‘gemiddelde
patiënt’.
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In het laatste decennium is veel
vooruitgang geboekt in de behandeling
van patiënten met prostaatkanker.
We weten inmiddels veel meer over
de (genetische) risicofactoren, de
verschillende vormen van prostaatkanker
en mogelijke indicatoren (‘biomarkers’)
die de agressiviteit kunnen voorspellen.
Specifieke biomarkers en afwijkingen in
het DNA lijken gebruikt te kunnen worden
om de gevoeligheid voor behandelingen
zoals hormoon- of immunotherapie te
voorspellen. Een behandeling op maat zou
daardoor mogelijk worden.
Prostaatkanker wordt vastgesteld en
geanalyseerd op basis van een serie
biopten. De patholoog beoordeelt
onder de microscoop de mate waarin
het groeipatroon afwijkt en kent een
zogenaamde Gleason-score toe: van relatief
goedaardig tot zeer kwaadaardig.
Soms is er bij de eerste diagnose al sprake
van uitgezaaide prostaatkanker, of ontstaan,
na een operatie of bestraling, later toch
uitzaaiingen.
Gemiddelde patiënt
De behandeling, vastgelegd in protocollen,
gaat tot nu toe uit van de ‘gemiddelde
patiënt’. Daardoor slaat de behandeling
bij een deel van de patiënten aan en bij
een deel niet. Maar alle patiënten krijgen
te maken met vaak heftige bijwerkingen.
In het geval van uitzaaiingen is het
gebruikelijk de behandeling allereerst
te richten op het verlagen van het
mannelijk geslachtshormoon testosteron
door hormooninjecties (of eventueel

met een hormoonpil). Voor uitgezaaide,
hormoongevoelige prostaatkanker zijn veel
nieuwe therapieën in ontwikkeling.
Onder andere wordt geprobeerd de
uitkomsten van de hormoonbehandeling te
verbeteren door deze te combineren met
nieuwe hormonale middelen of bijvoorbeeld
immunotherapie.
De toevoeging van abiraterone
of enzalutamide aan de hormoonbehandeling is nu nog alleen beschikbaar
in studieverband. Voor patiënten met
uitgebreide botuitzaaiingen is docetaxelchemotherapie inmiddels een veelgebruikte
aanvulling.
Hormoon-behandeling is voor bijna iedereen
een effectieve therapie, maar de duur
dat deze de kankergroei onder controle
houdt, verschilt per patiënt. Wanneer de
prostaatkanker ondanks de behandeling
toch toeneemt, spreken we van een
prostaatkanker die ongevoelig is geworden
voor deze vorm van hormoon-behandeling:
‘castratie-resistent’ (afgekort tot CRPC:
castration resistant prostate cancer). Ook
voor castratie-resistente prostaatkanker
zijn de laatste jaren nieuwe therapieën
ontwikkeld zoals tweede generatie
anti-hormonale therapieën, waaronder
abiraterone en enzalutamide, of de
radionuclide therapie radium-223 en ›
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de chemotherapie cabazitaxel.
Tevens zijn er veelbelovende ontwikkelingen
op het gebied van doelgerichte
behandelmethoden (‘targeted therapieën’).
Dit zijn behandelingen die aangrijpen op
een specifiek proces of signaleringscascade
in de prostaatkankercel. Een ‘targeted
therapie’ is gebaseerd op een specifieke
verandering in het DNA, of RNA of een
eiwit in de kankercel. Essentieel voor het
slagen van deze therapie is het opsporen
van deze specifieke afwijkingen.
Kanker heeft bij elke patiënt andere
kenmerken en eigenschappen. Daarom
lijkt het logisch om bij de behandeling uit
te gaan van elk individu en niet van de
‘gemiddelde patiënt’. Niet ‘algemeen’, maar
‘persoonsgebonden’. Dit geldt niet alleen
voor prostaatkanker, maar voor vele vormen
van kanker. Elke patiënt krijgt hopelijk – in
de toekomst – een behandelplan ‘op maat’,
met de best mogelijke behandeling voor
hem of haar.
Prostaatkankerbehandeling op maat
Essentieel voor deze ontwikkeling zijn
moleculaire analysemethoden (onderzoek
van DNA, RNA of eiwitten) die het
mogelijk maken om inzicht te krijgen
in de verschillende processen die in de
kankercel plaatsvinden. Het DNA van
prostaatkankercellen verschilt van het
normale DNA. Een voorbeeld van een
DNA-verandering is een mutatie in een
oncogen (activatie van een oncogen
leidt soms tot kanker) of mutaties in
een gen dat zorgt voor het herstel van
DNA-beschadigingen (dit leidt tot meer
mutaties in het kanker DNA en soms
tot een agressievere vorm van kanker).
De verschillende vormen van DNAveranderingen kunnen gebruikt worden
om de prostaatkanker in te delen in

‘moleculaire subtypen’. Deze prostaatkankertypen gedragen zich verschillend,
zijn soms agressiever of hebben een andere
mate van gevoeligheid voor bepaalde
vormen van therapie. Er zijn inmiddels
een aantal moleculaire testen (Oncotype
DX Prostate, Decipher en de Prolaris
score) in ontwikkeling die bedoeld zijn
om prostaatkanker te kunnen indelen in
risicogroepen. Door het ziekteverloop
vooraf beter in te kunnen schatten kan een
betere keuze gemaakt worden, bijvoorbeeld
om de prostaatkanker wel of niet
te opereren, om te bestralen of te
behandelen met hormonale therapie.
Er kan dan gekozen worden voor een
prostaatkankerbehandeling op maat.
Onder andere in het RadboudUMC
wordt, indien mogelijk, weefsel
afgenomen van een uitzaaiing om
met aanvullend onderzoek een
‘persoonsgebonden therapie’ aan
te bieden. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een nieuwe techniek
genaamd Next Generation DNA
Sequencing (NGS) om het DNAprofiel van de uitzaaiing te verkrijgen.
Het RadboudUMC is aangesloten
bij het Nederlandse Center for
Personalized Cancer Therapy (CPCT).
In het zogenaamde
CPCT-02 onderzoek wordt een
groot gegevensbestand opgebouwd
waarin de hele genetische code
van de kanker tezamen met de
behandeluitkomsten worden
vastgelegd. Inmiddels nemen 37
Nederlandse ziekenhuizen deel aan dit
onderzoek. De koppeling tussen
DNA-profiel en behandeluitkomst is
belangrijk om in de nabije toekomst de
beste behandelmethode te kiezen voor ›

Een
doelgerichte
behandelmethode
(´targeted
therapie´)
is gebaseerd
op een
specifieke verandering
in het DNA
of RNA of
eiwit in de
kankercel.
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een individuele patiënt. In het RadboudUMC
worden binnen een speciaal daarvoor
opgericht multidisciplinair team alle
moleculaire uitslagen en de gegevens
van het CPCT-02 onderzoek besproken
om patiënten met prostaatkanker te
selecteren voor nieuwe, vaak experimentele
behandelingen. Indien er specifieke
mutaties zijn in het prostaatkanker-DNA,
wordt gezocht naar medicijnen die hierop
aangrijpen. Als er een match is, wordt de
therapie aangeboden in het kader van
een experimentele behandeling. Het zijn
immers medicijnen die niet volgens het
huidige protocol worden ingezet voor de
behandeling van prostaatkanker.
Door onderzoek van honderden
prostaattumoren en hun uitzaaiingen
hebben we een goed beeld gekregen van
verschillende soorten prostaatkanker.
Wat blijkt: op dit moment heeft ongeveer
30-40% van de patiënten met uitgezaaide
CRPC afwijkingen die mogelijk in
studieverband met een experimenteel
geneesmiddel en/of met ‘targeted
therapieën’ behandeld kunnen worden.

Toekomstmuziek:
unieke
behandelstrategieën
gericht op de
individuele
patiënt
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Nieuwe en veelbelovende medicijnen
Er is een aantal voorbeelden van nieuwe
en veelbelovende medicijnen, die alleen
effect hebben bij patiënten met bepaalde
DNA-afwijkingen. Het eerste voorbeeld is
ipatasertib. Dit is een ‘targeted therapie’
die aangrijpt op een signaleringsroute (de
zogenaamde PI3K route) die geactiveerd
is in ongeveer 40% van de prostaatkankerpatiënten. Deze activatie zorgt ervoor dat
prostaatkanker minder lang reageert op
hormoonbehandeling. Patiënten die in
een fase II studie behandeld werden met
ipatasertib in combinatie met abiraterone,
hadden langduriger voordeel dan de
controlegroep patiënten die alleen werden
behandeld met abiraterone. Er lopen nu
fase III studies.
Een andere vorm van ‘targeted therapie’
waar onderzoekers hoge verwachtingen van
hebben zijn de zogenoemde PARP-remmers
(poly-ADP ribose polymerase remmers).
De PARP-remmers zorgen ervoor, dat er in
prostaatkankercellen breuken ontstaan in
het DNA. Als deze DNA-schade herstelt,

hebben PARP-remmers geen zin. Maar bij
patiënten met onvolledig herstel van deze
breuken, gaan de kankercellen uiteindelijk
ten gronde aan de hoeveelheid
DNA-schade. Een recente studie liet zien
dat de PARP-remmer olaparib in bijna
90% van de patiënten met uitgezaaide
prostaatkanker effectief was, indien ze
geselecteerd werden op basis van DNAonderzoek. Er lopen in Nederland nu
enkele onderzoeken met PARP-remmers,
onder andere met olaparib, talozaparib en
niraparib, waarbij met DNA-biomarkers
wordt bepaald of de patiënt geschikt is voor
deze behandeling.
Duwtje in de rug
Een ander voorbeeld van een
experimentele prostaatkankerbehandeling
is immunotherapie met zogenoemde
‘checkpoint remmers’. Immunotherapie
is een verzamelnaam voor verschillende
strategieën die het eigen immuunsysteem
een ‘duwtje in de rug’ geven, en daarmee
de herkenning van de prostaatkanker
voor dit immuunsysteem te verbeteren.
De ‘checkpoint remmer’ (bijvoorbeeld
pembrolizumab of nivolumab) zorgt ervoor
dat de eigen afweercellen in het lichaam
sterk geactiveerd worden. Uit de eerste
klinische studies met deze ‘checkpoint
remmers’ blijkt dat activatie van het
immuunsysteem slechts bij ongeveer
10% van de patiënten effectief is. Het is
dus van groot belang om vooraf te kunnen
voorspellen wie baat heeft bij deze vorm van
immunotherapie.
Dit zijn enkele voorbeelden van onderzoek
bij het RadboudUMC dat zich richt op
specifieke afwijkingen, die vaak maar bij een
minderheid van alle prostaatkankerpatiënten
aanwezig zijn. Zo ontstaan hopelijk in de
toekomst unieke behandelstrategieën
gericht op de individuele patiënt en kunnen
wellicht onwerkzame behandelingen
en bijwerkingen voorkomen worden.
Persoonlijke prostaatkankerzorg in het
RadboudUMC is een multidisciplinair
project vanuit de afdelingen urologie,
medische oncologie, radiologie, pathologie
en klinische en moleculaire genetica. n
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DURE MEDICIJNEN EN PROSTAATKANKER: TOT DUSVER GEEN PROBLEMEN

Wie betaalt voor
dure medicijnen?

Ad Sitsen

Veel nieuwe geneesmiddelen zijn
behoorlijk duur – althans gedurende een
aantal jaren nadat zij op de markt zijn
gekomen. Voor de patiënt is dat niet
echt belangrijk. Hij wil de best mogelijke
behandeling krijgen, ook als het gaat om
heel dure geneesmiddelen.
Maar hoe je het ook wendt of keert,
iemand moet voor die dure medicijnen
betalen. En wie dat uiteindelijk betaalt,
dat zijn wij allemaal, de Nederlandse
gemeenschap; het is de praktische vertaling
van het solidariteitsbeginsel van onze
ziektekostenverzekering.

Nieuwe medicijnen in een ‘sluis’
Tot voor kort werden alle in Nederland
geregistreerde geneesmiddelen zonder
uitzondering gewoon opgenomen in het
basispakket van de zorgverzekering – en dus
vergoed. Daarin is verandering gekomen.
Ex-minister Schippers van VWS heeft in 2016
een zogenoemde sluisprocedure bedacht.
Deze procedure komt hierop neer dat
nieuwe medicijnen die wel in Nederland op
de markt mogen worden gebracht, maar
die zij niet meteen opgenomen wil hebben
in het basispakket in een ‘sluis’ worden
geplaatst.
Het gaat daarbij vooral om geneesmiddelen,
die bij medisch-specialistische zorg binnen
ziekenhuizen worden benut, en waarbij
de kosten per patiënt heel hoog kunnen
oplopen of waarvan de totale kosten ›
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De totale
kosten
kunnen per
jaar erg
hoog
oplopen

per jaar erg hoog kunnen oplopen als veel
patiënten ermee worden behandeld. In de
‘sluisperiode’ hebben patiënten wel toegang
tot de middelen, maar worden deze nog niet
vergoed uit het basispakket. Ondertussen
onderhandelt Schippers met producenten
over een korting op hun vraagprijs, tot een
prijs die zij wel aanvaardbaar acht voor
vergoeding. Ook worden er tijdens een
sluisperiode met zorgaanbieders afspraken
gemaakt over gepast gebruik ervan.
Daarna wordt besloten tot niet of wel
opname in het basispakket, dat laatste zo
nodig tijdelijk of onder voorwaarden.
Meer dan 50.000 euro
Wanneer kan een duur middel in de sluis
worden geplaatst? Schippers wil medicijnen
die in totaal meer dan 40 miljoen euro
per jaar gaan kosten in een sluis kunnen
plaatsen. Voor individuele behandelingen
legt ze de ‘sluisgrens’ op medicijnen die
meer dan 50.000 euro per behandeling
kosten, en alles bij elkaar jaarlijks meer dan
10 miljoen euro vergen. Er is wel gevraagd
om een vaste termijn aan de sluisperiode
te koppelen, maar dit wil Schippers niet.
Zij wil enerzijds de periode niet te lang
laten duren, maar anderzijds voldoende
tijd voor onderhandelingen hebben om tot
een uitkomst te komen die patiënten kans
op goede, structureel vergoede zorg biedt.
Het Zorginstituut Nederland beoordeelt de
sluismiddelen met voorrang en het Buro
Financiële Arrangementen Geneesmiddelen
rondt het sluisproces af door middel van
prijsafspraken voor een periode van vier jaar.
Forse uitgavenverlaging
Op 25 september 2017 heeft minister
Schippers de Tweede Kamer op de hoogte

gesteld van de voortgang van de financiële
arrangementen voor geneesmiddelen.
Sinds het begin van de financiële
arrangementen is het gelukt om 24 dure
geneesmiddelen na onderhandelingen
alsnog tegen aanvaardbare kosten
in het basispakket op te nemen of in
het basispakket te houden. Bij één
geneesmiddel hebben de onderhandelingen
(nog) niet geleid tot een besluit tot
vergoeding. Onderhandelingen zijn
dus niet een garantie voor opname in
het basispakket. De lopende financiële
arrangementen hebben in 2015 en
2016 gezamenlijk geleid tot een
uitgavenverlaging van € 159,6 miljoen –
aldus minister Schippers in haar brief aan de
Tweede Kamer.
In een bijlage bij deze brief wordt een
overzicht gegeven van alle middelen (voor
gebruik in het ziekenhuis en ook voor
gebruik daarbuiten) met lopende financiële
arrangementen en ook van de zogenoemde
lopende sluisprocedures. Daaruit blijkt dat
er tot dusver geen middelen op deze lijsten
voorkomen die worden toegepast bij de
behandeling van prostaatkanker.
Het kan echter niet worden uitgesloten
dat in de toekomst ook middelen met
bijvoorbeeld de indicatie ‘uitgezaaide
castratieresistente prostaatkanker’ met deze
sluisprocedure te maken krijgen. Vooralsnog
is dit gelukkig niet het geval. n

Onderhandelingen zijn niet
een garantie voor opname in
het basispakket

WIL JIJ JE ERVARINGEN DELEN?
Lotgenoten en naasten hebben vaak veel aan ervaringen van anderen. Vind jij het
interessant om jouw ervaringen op te schrijven? Mail dan je ervaringsverhaal naar
Redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl.

18

We willen deze verhalen niet alleen plaatsen in het magazine Nieuws, maar ook graag op
onze website en vervolgens onder de aandacht brengen via sociale media.
Alvast bedankt voor het insturen van je verhaal!
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Nalaten aan
ProstaatKankerStichting.nl
Erfstelling
U vindt dat ProstaatKankerStichting.nl (PKS) heel belangrijk werk
doet en wilt graag ook na uw leven PKS steunen.
Naast uw familieleden kunt u in uw testament ook goede
doelen zoals 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 PKS gaat. Dan ontvangt
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 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 PKS.
Zo’n beschikking noemt men en legaat. Omdat 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 PKS. Het is ook mogelijk om donateur van 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

Postzegel niet
nodig

STEUN ONS EN
WORD DONATEUR
Met de steun van donateurs kan
ProstaatKankerStichting.nl zich
nóg beter inzetten voor de
belangen van prostaatkankerpatiënten.
Voor een minimale bijdrage van
€ 30,00 per jaar word je donateur
van de stichting en krijg je het
Prostaatkankerlogboek.
Vul de antwoordkaart in en stuur
deze op (postzegel niet nodig)
ING Bankrekening nr.
NL90INGB0006206109

Antwoordnummer 4171
3500VB UTRECHT
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‘Het prostaatkankerlogboek
sterk vernieuwd en verbeterd’
De eerste editie van het prostaatkankerlogboek dateert uit 2009.
Al onze donateurs hebben hun exemplaar van het logboek ooit gratis gekregen.
Omdat zij toen al donateur waren of omdat zij het later werden.
Sindsdien is er veel veranderd op het gebied van
prostaatkanker. Daarom heeft PKS besloten om
een grondige revisie van het logboek te verzorgen.
Dit is inmiddels gelukt, onder leiding van
Pieter van Zanten, destijds voorzitter van 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

STEUN ONS EN WORD DONATEUR
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Naam 				

Voorletters

m/v*
EENMALIGE AUTOMATISCHE
AFSCHRIJVING

Adres 			
Postcode

plaats

Telefoonnummer 		

E-mailadres

Geboortedatum 		

Beroep

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

Van ProstaatKankerStichting.nl gehoord via
Meldt zich aan als lotgenoot/donateur, waarvoor een jaarlijkse vrijwillige
bijdrage geldt van minimaal € 30,00. Graag de bijdrage overmaken op rekening
NL90INGB0006206109 t.n.v. ProstaatKankerStichting.nl te Utrecht.

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

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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LANDELIJKE DONATEURSDAG IN EDE GOED BEZOCHT

Progressie in
prostaatkankerzorg
Berrie van der Heide

De mogelijkheden om te komen tot een
zo goed mogelijke kwaliteit van leven na
de diagnose prostaatkanker nemen toe.

Ruim 400 lotgenoten en partners lieten
zich daarover informeren op de landelijke
donateursdag 2017 op 1 november jl. in de
Reehorst in Ede. Speciaal was deze keer dat
voor de partners een parallelprogramma
was opgezet over de vraag wat seksualiteit
betekent voor de partner van de
prostaatkankerpatiënt. Dr. Elzevier, uroloog
LUMC, verzorgde dat parallelprogramma
(zie het artikel daarover op pagina 23)

Aansprekende presentaties
Voormalig Nederlands langebaanschaatser,
arts, lotgenoot en PKS-vrijwilliger
Harm Kuipers presenteerde ook dit jaar de
donateursdag en introduceerde de sprekers.
Diverse artsen verzorgden aansprekende
presentaties over de relatie tussen voeding
en de behandeling van kanker, seksualiteit
en prostaatkanker, cryochirurgie en de inzet
van nucleaire geneeskunde.
Het gaat dan in het laatste geval om de inzet
van Radium 223 of de zogenaamde
PSMA-behandeling met bijvoorbeeld
Actinium 225 of Lutetium 177. ›

Inschrijven en uitkijken naar
bekenden.

De goedgevulde zaal in afwachting.

Chas. Z.E. Warning van de prostaatkankerpatiëntenvereniging Suriname.

De grote zaal was een grote
ontmoetingsplaats.

Harm Kuipers, de dagvoorzitter leidde de
sprekers in.

Na elke presentatie konden vragen
gesteld worden
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Diverse
artsen
verzorgden
aansprekende
presentaties

Die laatste radioactieve isotopen hechten
zich aan het PSMA op prostaatkankercellen
waardoor die cellen voor de diagnose
zichtbaar worden op een scan. Aan de
andere kant wordt ook heel gericht
behandeling mogelijk doordat kankercellen
vernietigd worden door de straling.
In Nieuws publiceerden wij eerder
diverse artikelen over die experimentele
behandeling. (zie onder meer Nieuws nr
22, maart 2017). De verwachting is volgens
Dr. A.G. van der Heijden, oncologisch
uroloog in het RadboudUMC, dat die

behandeling zodra de financiering rond is
ook in Nederland op beperkte schaal in een
experimentele omgeving van een aantal
academische ziekenhuizen beschikbaar
komt.
Veel informatie
Kon u niet aanwezig zijn op de landelijke
donateursdag maar heeft u wel interesse in
wat de diverse inleiders te melden hadden?
Kijk dan op www.prostaatkankerstichting.nl.
Daar zijn de webcasts beschikbaar van de
voordrachten van de volgende sprekers:
Spreker:
Prof.dr. A.H.J. Mathijssen,
internist-oncoloogklinisch farmacoloog
Erasmus MC

Spreker:
Dr. J. Lavalaye, nucleair
geneeskundige
St Antonius Ziekenhuis
Onderwerp:
Radium 223
Dr. Jules Lavalaye

Prof.dr. A.H.J. Mathijssen

Onderwerp:
Voeding

Spreker:
Dr. A.G. van der Heijden,
oncologisch uroloog
RadboudUMC

Spreker:
Dr. H. Vergunst, uroloog,
Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis

Onderwerp:
PSMA, van diagnostiek
naar behandeling

Onderwerp:
Cryochirurgie

Dr. A.G. van der Heijden

Dr. H. Vergunst

Spreker:
Dr. H.W. Elzevier, uroloog
LUMC

Harm Kuipers,
dagvoorzitter en
vrijwilliger PKS

Onderwerp:
Seksualiteit en prostaatkanker
Dr. H.W. Elzevier

Harm Kuipers

Op de donateursdag kon dus heel veel informatie worden verkregen van gerenommeerde
sprekers over onderwerpen die te maken hebben met prostaatkanker. Maar ook het
lotgenotencontact is niet onbelangrijk op een dergelijke dag. Dat bleek na afloop van de
middag toen door de aanwezigen ervaringen werden gedeeld en nog lang werd nagepraat
over wat men die middag had gehoord. n
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Partnerprogramma
Donateursdag 2017
Lorena Grondhuis Palacios

Dit jaar werd voor het eerst tijdens de
landelijke Donateursdag een programma
speciaal voor de partners georganiseerd,
geleid door dr. Henk Elzevier, uroloogseksuoloog van het LUMC.
Tijdens dit programma konden de
partners vragen stellen die vervolgens met
lotgenoten werden besproken. Tijdens de
bijeenkomst, werd duidelijk dat seksualiteit
niet het enige onderwerp is wat partners
bezighoudt. De ziekte van de patiënt staat
veelal centraal waardoor de partner vaak
wordt vergeten. Tijdens het programma is
dit aspect uitvoerig aan de orde gesteld en
is aangegeven hoe de gevolgen van deze
ziekte, beide partners toch weer bij elkaar
kan brengen.
Toename van intimiteit
Wegens tijdgebrek kwam niet elke
deelnemer aan het woord of ieder
onderwerp aan bod. Toch willen wij enkele
waardevolle verhalen delen. Sommige
partners gaven aan dat het verlies van
seksualiteit binnen de relatie geen
problemen opleverde en dat intimiteit juist
was toegenomen. Anderen vertelden dat
hun partner vaak gefrustreerde gevoelens
had door zijn veranderde seksualiteit
waardoor zowel seksualiteit als intimiteit
verloren ging. Sommige partners vonden
het jammer dat seksualiteit niet meer
hetzelfde was als vroeger. Als de man erg
gesloten is over het onderwerp, is het voor
de partner lastig om hierover te beginnen,
wat in sommige gevallen tot stress kan
leiden. Naast de stress die kan ontstaan
door de onzekerheid die de ziekte met zich
meebrengt en de angst voor het

gezamenlijke
toekomstbeeld.
Een belangrijk deel van de
partners liet weten dat er
vraag is naar praktische tips
omtrent seksualiteit. Niet
alleen van een hulpverlener,
maar ook van lotgenoten
die tegen dezelfde
problemen aan lopen.
Ervaringen delen
Onder de partners
bestaat een onvervulde
behoefte wat betreft
Dr. H.W. Elzevier, uroloog LUMC
het bespreekbaar maken
van seksualiteit, relatie en
emotionele zaken. Tijdens deze
bijeenkomst is gebleken dat partners de
wens hebben om middels lotgenotencontact
ervaringen te delen.
Door Henk Elzevier is een stichting
opgericht, genaamd ‘Sick and Sex’.
Een stichting die toegankelijke
gezondheidszorg biedt aan mensen die te
maken krijgen met veranderingen op het
gebied van seksualiteit, intimiteit en relatie
door toedoen van ziekte. Mocht u op zoek
zijn naar informatie of uw verhaal bij ons
kwijt willen, kunt u via de website
www.sickandsex.nl contact met ons
opnemen. ■
Lorena Grondhuis-Palacios is arts-onderzoeker
in het LUMC.
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BIJEENKOMSTEN
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Themabijeenkomst hormoontherapie
bij prostaatkanker
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst

WAAR
Vicki Brown Huis
Inloophuis De Eik
Inloophuis Midden Brabant
Inloophuis De Cirkel
Ziekenhuis Bernhoven
Inloophuis Scarabee
Vicki Brown Huis
Toon Hermans Huis
Inloopthuis Oude IJssel
Inloophuis De Eik
Maasstad Ziekenhuis
Inloophuis De Honingraad
Inloophuis De Cirkel
Toon Hermans Huis
HMC Antoniushove
Vicki Brown Huis
Inloophuis De Eik

PLAATS
Den Bosch
Eindhoven
Tilburg
Helmond
Uden
Leiden
Den Bosch
Tiel
Doetinchem
Eindhoven
Rotterdam
Breda
Helmond
Tiel
Den Haag
Den Bosch
Eindhoven

DATUM
28 december
4 januari
15 januari
15 januari
16 januari
18 januari
25 januari
25 januari
30 januari
1 februari
13 februari
19 februari
19 februari
22 februari
22 februari
22 februari
1 maart

TIJD
14.00/16.00
14.00/16.00
14.00/15.30
14.00/16.00
10.00/12.00
10.30/12.30
14.00/16.00
10.00/12.00
14.00/16.00
14.00/16.00
14.30/17.00
14.00/16.00
14.00/16.00
10.00/12.00
14.00/16.00
14.00/16.00
14.00/16.00

’t Praethuys
Inloophuis De Cirkel
Toon Hermans Huis
Ziekenhuis Bernhoven
Vicki Brown Huis

Alkmaar
Helmond
Tiel
Uden
Den Bosch

6 maart
19 maart
19 maart
20 maart
22 maart

14.00/16.00
14.00/16.00
10.00/12.00
10.00/12.00
14.00/16.00

IN VOORBEREIDING				
Voorlichtingsbijeenkomst
VieCurie Medisch Centrum Venlo		
Voorlichtingsbijeenkomst
Isala Klinieken
Zwolle
maart 2018
Voorlichtingsbijeenkomst
UMCU
Utrecht		
Informatieavond over prostaatkanker
Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht
11 april

19.00/21.45

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

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

Ook België kent een organisatie
die opkomt voor de belangen van
prostaatkankerpatiënten.
Die organisatie draagt de naam
‘Wij Ook vzm’, een vereniging zonder
winstoogmerk.
Voor haar leden vond op 23 september 2017
in Hasselt de jaarlijkse Patiëntendag plaats.
Als locatie was gekozen voor de ‘Oude
Gevangenis’, waarin nu de faculteit Rechten
van de Universiteit Hasselt is gevestigd. Die
patiëntendag kan worden vergeleken met
de donateursdag van PKS in Nederland.
Verhelderend
Het programma bestond uit maar liefst
negen korte presentaties over alle aspecten
waarmee een patiënt te maken kan krijgen:
van vroeg-opsporing, behandelings-

IN MEMORIAM

mogelijkheden, terugkeer van
PSA-stijging tot en met medicatiekeuzes
bij uitzaaiïngen e.a.
Heel verhelderend waren de illustraties rond
de werking van en de bijwerkingen van de
verschillende middelen om de groei van de
tumor(en) te remmen. Interessant te horen
was dat die medicamenten zelf niets met
de tumor doen, maar invloed hebben op de
hypofyse van waaruit de testeronproductie
wordt gereguleerd.
Toehoorders waren niet
Het mes
uitsluitend patiënten en
hun partners. Er was ook
sneed aan
veel belangstelling van de
twee kanten
kant van verpleegkundigen
die daarmee punten voor
hun accreditatie konden
verdienen.
Het mes sneed aan twee kanten. ■

Gerard Kemers
Op 17 november 2017 is Gerard Kemers overleden.
Gerard heeft zich gedurende een lange periode ingezet voor
onze patiëntenorganisatie. Hij is regiovertegenwoordiger geweest,
organiseerde voorlichtingsbijeenkomsten en bezette één dag
per week de lotgenotentelefoon.
Bij veel van zijn activiteiten werd hij begeleid door zijn vrouw Toos.
Het belang van patiënten en hun naasten kwam bij Gerard op de
eerste plaats. Gerard heeft veel betekend voor PKS.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij dit verlies.
Bestuur en vrijwilligers ProstaatKankerStichting.nl
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HOE IS HET OM PROSTAATKANKER TE KRIJGEN EN
HOE PAK JE HET LEVEN WEER OP?

Je weet het, blijven
lachen en genieten!!
Drs. Anja Ladenberg en Dr.ir. Aart J. van Dijk

Een aantal keren per week wordt op onze
polikliniek van de Reinier de Graaf Groep
te Delft de diagnose prostaatkanker
vastgesteld. De verwachting is, dat het
de komende jaren steeds meer zal gaan
toenemen omdat meer mannen zullen
laten onderzoeken of zij prostaatkanker
hebben.

Achter
iedere
patiënt met
prostaatkanker
zit een
bijzonder
mens
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In de negen jaar dat ik werk als casemanager
urologische oncologie heb ik veel mannen
ontmoet, die de diagnose prostaatkanker
kregen. Een aantal van hen volg ik al jaren.
Hoe is het om prostaatkanker te krijgen en
hoe pak je het leven weer op?
Achter iedere patiënt met prostaatkanker zit
een bijzonder mens met een eigen
persoonlijkheid en een eigen levensverhaal.
Hieronder volgt een bijzonder verhaal van
Victor van 't Riet. Hij kreeg de diagnose
prostaatkanker in 2014. In het tweede artikel
volgt het verhaal van Marc van Zon, die in
2010 de diagnose prostaatkanker te horen
kreeg.

Victor heeft altijd als woningstoffeerder
gewerkt. Het was zwaar en intensief werk
en hij maakte lange dagen. In 2013 werd
de zaak gesloten en Victor kwam in de WW
terecht.
Naast zijn werk was Victor met computers
bezig, bouwde schaalmodellen van
klassieke auto's en hij genoot van het leven
samen met zijn vrouw, hun kinderen en
kleinkinderen.
Slechtnieuwsgesprek
In 2014 werd Victor door de huisarts naar de
uroloog verwezen. Het PSA liep op in korte
tijd naar 6,6. Er waren verder geen klachten.
Hij voelde zich kerngezond.
Victor en zijn vrouw Wil leerde ik kennen in
november 2014 na het slechtnieuwsgesprek
bij de uroloog. Het was heel slecht nieuws
op die maandagmiddag en daar waren zij
zich zeer van bewust. De meest agressieve
vorm van prostaatkanker: een Gleasonscore
10 werd gevonden in alle biopten!
Beiden waren erg geschrokken, hadden
dit totaal niet verwacht. Wil’s eerste ›
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gedachten waren: ’dan worden wij dus samen
niet oud’! Toch kwam er ook al snel een
bepaalde nuchterheid en enorme vechtlust
naar boven, wat ik vaak bemerk bij patiënten
die in het Westland wonen.
Victor en Wil stapten samen in de achtbaan
van onderzoeken, uitslagen en heftige
emoties.
Een onvoorspelbaar snelle en suizende
achtbaan, die in november 2014 begon
en nog steeds voortduurt. Tijdens deze rit
worden behoorlijk pijnlijke en zeer verdrietige
klappen uitgedeeld aan Victor en zijn vrouw.
Met grote bewondering ervaar ik, hoe dit
echtpaar zich steeds opnieuw weer uit hun
achtbaan-wagentje weet te wringen en zich
samen staande houdt.
Victor is nu 63 jaar, een man die open over
zijn prostaatkanker kan vertellen.
Victor is een sterke man, die
altijd weer positieve energie
weet te vinden en te
ontdekken. Hij draait
er niet om heen
maar zegt precies
zoals het is, wat de
prostaatkanker met
hem doet en hoe hij
zich voelt.
Als je met Victor
praat dan heb je
niet door dat hij
ernstig ziek is. Victor
is Victor, is zoveel meer
dan zijn prostaatkanker!
Naar de buitenwereld is Victor
opgewekt. Het is geen masker
vertelt hij mij. Als hij alleen is of samen met
zijn vrouw dan ervaren zij het intense pijnlijke
verdriet van Victor’s ziekte. ’Wij hebben
samen kanker’, zegt Victor altijd.
Niet weten hoe de toekomst verloopt geeft
hen gevoelens van angst en onzekerheid.
Nog hoop
Op de botscan in 2014 waren geen
uitzaaiingen te zien. Er was op dat moment
nog hoop om een operatie te ondergaan.
Alles wilde Victor samen met zijn vrouw
aanpakken om te genezen. Alleen de
intake heeft plaatsgevonden voor de
robotgestuurde radicale prostatectomie
want onverwacht had Victor een opgezette

lymfklier in zijn hals en
dat bleek prostaatkanker
te zijn. De prostaatkanker
verspreidde zich in
sneltreinvaart door zijn
lichaam. De afgelopen
drie jaar ging hij in een
hoog tempo door alle
behandelingen heen.

Met grote
bewondering
ervaar ik hoe
dit echtpaar
zich samen
staande
houdt

Victor blijft tussen zijn
behandelingen door, samen
met Wil, altijd actief en in beweging.
Veel klussen, fietsen en vakanties plannen
houden hem in conditie. Maakte van pallets
een bank voor in de tuin en hielp zijn
kinderen bij het verbouwen van hun huis. Is
er voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
maar ook voor anderen.
Victor werd in 2015 voor zijn werk voor
100% afgekeurd. Dit moment was
zeer confronterend. ’Enerzijds
was het een opluchting,
anderzijds gaf het een
gevoel van afgeschreven
worden door de
maatschappij’.
Toen Victor naar de
oncoloog ging was
hij niet meer onder
behandeling van onze
uroloog. Ik vroeg Victor
en Wil mij af en toe een
update te mailen en dat
doen zij trouw.
De ene keer vanuit hun huis
in Naaldwijk, de andere keer
vanuit de caravan in Brabant. Daarnaast
ontmoet ik Victor altijd bij de bijeenkomsten
van ProstaatKankerStichting.nl. Bij de
lotgenotenbijeenkomsten is Victor door zijn
openheid vaak een grote steun voor zijn
medelotgenoten.
Iets ondernemen tegen de ziekte
In september dit jaar krijgt Victor samen
met zijn vrouw te horen: ’we kunnen helaas
niets meer voor u doen met de reguliere
medicijnen, er zit echt progressie in uw
ziekte’!
Victor voelde dit bericht al aankomen,
Wil echter niet. De wereld stond stil op
die ochtend van intens verdriet. Echter die
middag werd hun kleinzoon Siem ›
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geboren, vernoemd naar
Victor's vader. Die dag kreeg
uiteindelijk een gouden
rand zoals Victor dat zelf
benoemd.

Samen zijn
zij sterk
en samen
hebben zij
kanker

Victor is door
zijn openheid
vaak een grote
steun voor zijn
medelotgenoten

Misschien kan Victor nog
meedoen aan een fase 1
studie. Victor vertelde mij
hierover: ’ik ga meedoen, om
nu al te stoppen met behandelen en thuis te
gaan zitten wachten is niets voor mij. Als ik
ook maar iets onderneem tegen de ziekte,
dan weet ik dat er wat gebeurt. Binnenkort
komt er nog een kleindochter bij. Dat is
wel iets om voor te vechten om er zo lang
mogelijk bij te zijn, al realiseer ik me wel dat
het heel wat korter zal zijn dan wij hopen.’
De tijd van ja dokter, is goed dokter
is voorbij. Victor wil zelf scherp blijven
en direct instappen als er een nieuwe
behandeling of studie is voor zijn ziekte.
Iedere dag realiseert Victor zich, hoe ernstig

groter geworden na het zeer
slechte nieuws in september.
De hormoonbehandeling waar
Victor drie jaar geleden mee
begon heeft hun seksleven
en ook de gevoelens en
gedachten van intimiteit op
rigoureuze wijze gestopt.
Seks was voor Victor en Wil
altijd de bekroning op hun
goede en liefdevolle relatie die zij samen
hebben, maar ook het delen van intense
geborgenheid en het gevoel samen één
te zijn. Dit missen kan zowel voor Victor
als zijn vrouw een pijnlijk eenzaam gevoel
geven, ondanks dat zij dit samen heel goed
kunnen delen en er heel open met elkaar
over praten. Samen zijn zij sterk en samen
hebben zij kanker.
Victor’s lijfspreuk
Op dit moment genieten Victor en Wil
zoveel mogelijk van het moment.
’Er zijn zo veel momenten om van te
genieten, zeker als je je realiseert dat je tijd
beperkter is dan je hoopt’. Samen zorgen zij
dat de toekomst behouden blijft en hebben
voor januari 2018 een huisje in Duitsland
geboekt met alle kinderen en kleinkinderen.
In de tijd dat ik Victor en Wil ken, heb ik een
mooie uitspraak van hen geleerd.
Altijd sluiten zij hun mail af met ’tot ziens
en je weet het: altijd blijven lachen en
genieten!!’ Het is Victor's lijfspreuk en het
straalt van hem af. Iedere keer als ik Victor
en Wil weer zie denk ik: wat een power
heeft dit echtpaar toch! ■
Drs. Anja Ladenberg is casemanager
urologische oncologie bij de Reinier de
Graaf Groep te Delft en psychologe.

ziek hij is. Het verraderlijke van zijn ziekte
vindt hij, is dat hij zich lichamelijk zo goed
voelt. Het verlies van controle over zijn
ziekte valt hem zeer zwaar.
’Ik hou niet van verrassingen, als ik naar een
film kijk dan kijk ik nooit de hele film maar
wil eerst het einde weten. Misschien als ik
het einde weet dat ik dan veel meer rust zou
hebben’.
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Dr. ir. Aart J. van Dijk is regiocoördinator
Zuid-Holland en begeleider van
lotgenotenbijeenkomsten.

Als ik vraag aan Victor wat hij op dit moment
in zijn leven mist, dan zegt hij het vrijen en
de intimiteit met mijn vrouw. Het gemis is
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EEN METAFOOR GEBRUIKEN OM OVERZICHT TE HOUDEN

Hordelopen

Drs. Anja Ladenberg

In 2010 ontmoette ik Marc van Zon op
onze polikliniek. Een kennis van hem was
in die tijd overleden aan prostaatkanker en
dat bracht Marc op de gedachte om zijn
PSA te laten bepalen.
De PSA was 5,8 en door de uroloog werd
besloten om prostaatbiopten te gaan
nemen.
Tijdens het nemen van de prostaatbiopten
waren alle signalen, die de uroloog gaf,
positief.
De uroloog voelde een mooie gladde
prostaat en op de echo van de prostaat was
niets bijzonders te zien.
In 2010 is Marc 52 jaar. Hij is sportief, geniet
van zijn leven samen met zijn gezin en
heeft een leuke enerverende baan in het
human resource management. ‘Zijn glas is
eerder halfvol dan halfleeg’. Hij denkt in
mogelijkheden en niet in belemmeringen.

29
24

Gleasonscore 6
Een week na het nemen van de
prostaatbiopten kreeg Marc samen met
zijn vrouw de uitslag. Vooraf waren zij
positief, immers er waren positieve signalen

afgegeven tijdens het
onderzoek. Daarnaast
hadden zij beiden de
gedachte, dat
Marc veel te jong was
om prostaatkanker te
hebben.
De uroloog kwam
met slecht nieuws:
er is prostaatkanker
gevonden met een
Gleasonscore 6 in negen
van de tien biopten!
In de spreekkamer van
de uroloog kwam het
nieuws voor Marc en
zijn vrouw aan als een
donderslag bij heldere hemel. Beiden
waren verdoofd. Marc dacht in eerste
instantie: ‘gaat dit wel over mij?’. Het
verhaal dat de uroloog daarna vertelde
over de behandelingsmogelijkheden en de
complicaties ging in een stroomversnelling
aan hen voorbij. ‘Het leek wel een door
de uroloog opgedreunde riedel van
opereren tot bestralen, van incontinentie
tot impotentie en van Viagra tot een
penisprothese’. Wat Marc als zeer belangrijk
heeft ervaren na het slechtnieuwsgesprek
is, dat ik hun verhaal in normaal begrijpend
Nederlands nogmaals vertelde en dat ik een
luisterend oor bood, zodat zij hun emoties
ook de vrije loop konden laten.
Succesvolle operatie
Na het slechte nieuws was Marc twee dagen
verdoofd. De derde dag kwam hij in actie.
‘Er moet wat gaan gebeuren. Als de prostaat
eruit moet, dan maar zo snel mogelijk’!
Marc onderging een robotgestuurde radicale
prostatectomie. De operatie was succesvol.
De prostaatkanker was verdwenen. Marc was
niet incontinent en na verloop van tijd kwam
zijn erectie weer terug.
Ik had veel contact met Marc in zijn periode
van behandeling en herstel. ›
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Ik gaf hem advies, reikte hem handvatten
aan en luisterde naar hem. Marc is intelligent
en een echte analytische denker. Hij denkt
vooral in metaforen. Zo heeft hij veel gehad
aan de mooie metafoor van het hordelopen.
‘Ik weet dat er veel horden zullen volgen in
mijn behandeling en herstel, maar om niet
te vallen kan ik mij alleen maar concentreren
op de eerste horde, de horde die vlak voor
mij ligt. Als ik die horde heb genomen
dan ga ik naar de volgende. Ik moet niet
bij de eerste horde de hele baan al willen
overzien’.

hoopte hij dat het goed kwam met zijn
prostaatkanker. Bij de volgende paar horden
geloofde hij dat het goed zou komen en bij
de laatste horde vertrouwde hij erop dat het
goed kwam. Ik ontdekte dat
Marc bij een andere uroloog nog beter op
zijn plek zou zijn. Een uroloog, die past bij
zijn persoonlijkheid en manier van denken.
Marc was het met mij eens en op deze
manier kon hij soepeler in zijn baan lopen.
Op dit moment zijn er dan wel geen horden
meer, maar de baan van PSA-controles bij
de uroloog zal nog jaren duren.

Deze metafoor gebruikt Marc op de dag van
vandaag nog steeds om andere mensen te
helpen. Het hielp Marc ook in deze periode
om te praten met een lotgenoot. Een vader
van een vriendin had hetzelfde proces
doorlopen.

Plannen niet meer uitstellen
Marc vertelt mij dat hij op dezelfde manier
in het leven staat als voor de prostaatkanker.
Hij is geen ander mens geworden. Wel is er
veel meer besef van dankbaarheid en dat
het leven kwetsbaar is.
Plannen die Marc heeft en echt wil uitvoeren
stelt hij niet meer uit.
‘Hoezo als ik met pensioen ben, dan........
Je mag hopen dat je het haalt’.! n

Geen horde meer
Het proces van Marc's hordelopen volgde ik
met veel respect. Bij de eerste paar horden

Contact met
lotgenoten.
Daar haal ik
mijn kracht uit.
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Josine Buiter is bekkenfysiotherapeut
en heeft haar praktijk in Meppel

Mijn cadeau
voor U
Wat gaat de tijd toch snel. Nog even en
er is weer een jaar voorbij. ‘Mama, mama,
vieren we ook Sinterklaas of Kerst en doen
we dan ook cadeautjes…???!!’
Cadeautjes? Mijn hoofd suf peinzen over
wat ik ze zal geven. Eigenlijk is het een
luxeprobleem, ze hebben immers al zoveel.
Waar maak ik ze nu echt blij mee?
Die periode zo achter in het jaar, voelt voor
mij altijd een beetje dubbel. En ik denk
dat velen dat herkennen. Enerzijds feest
en gezelligheid; gezamenlijk eten, drinken,
spelletjes spelen. Anderzijds het terug kijken
op het jaar, en herinneringen ophalen. Ik pink
dan eigenlijk ook altijd een traantje weg.
Stilstaan bij de mensen die er niet meer zijn;
omdat ze zijn overleden, of omdat je mensen
om andere redenen/omstandigheden hebt
moeten loslaten. En ook een vooruitblik naar
de toekomst.
Normale dingen blijven doen
Ik weet dat ik nog moeilijke dingen mee ga
maken. Mijn moeder die snel achteruitgaat,
zij heeft Parkinson. En ook de ouders van mijn
vriend zijn al behoorlijk op leeftijd.
Van hen leer ik dat zelf zeggenschap hebben
en zo lang mogelijk onafhankelijk willen zijn,
iets heel wezenlijks is voor een mens. Diep in
mijn hart wist ik dat natuurlijk al wel, alleen nu
wordt het echt ‘een dingetje’. Samen helpen
we ze om zoveel mogelijk de normale dingen
te kunnen blijven doen, en vooral om het
leven zo in te richten dat ze ‘thuis’ kunnen
blijven wonen. In beide situaties komen de
mensen van de thuiszorg vaak over de vloer,
en we horen heel wat verhalen.
Bij ‘vrijheid, onafhankelijkheid’ horen basale
dingen als zelfstandig naar het toilet gaan
en het kunnen gaan en staan waar we willen.

Zonder dat we daardoor worden gehinderd
door urineverlies of ontlastingsverlies.
En dit hangt niet alleen af van een minder
goed functionerende bekkenbodem of status
na een prostaatoperatie. Er zijn ook factoren
die buiten de mensen zelf liggen. Zoals het
NIET aanwezig zijn van toiletten op meerdere
stations in ons land. Er is een groot tekort aan
openbare toiletten in Nederland.
Schoon toilet vinden
Daarom heb ik zojuist mijn steunbetuiging
gegeven/getekend op de site:
www.waarkaniknaardewc.nl, deze is
geïnitieerd door een organisatie voor mensen
met buikklachten. Maar ik vind dat dit
ook zeer noodzakelijk is voor mensen met
plasproblemen. Poep- en plasproblemen
kunnen in zekere zin immers ook een
handicap zijn. Wat fijn vond ik het dat een
lezer van dit blad mij hierop wees. Er bestaat
ook een gratis app: Hoge Nood, hiermee
kunt u het dichtstbijzijnde en schoonste
openbare toilet of semi-openbare toilet
vinden.

Zeggenschap
hebben
en zo lang
mogelijk
onafhankelijk willen
zijn is
iets heel
wezenlijks

Lieve mensen, in mijn vorige column bood
ik mijn gratis e-book aan over poepen en
plassen onderweg: soms een groot probleem.
Ik heb al veel reacties gehad. Maar mijn
missie is nog lang niet volbracht. Vandaar
dat ik u wederom de kans wil geven, om
het boek gratis te ontvangen. Zie het maar
als mijn cadeau voor U. En doorgeven mag!
Op de website: www.pelviwise.nl kunt u het
makkelijk downloaden.
Ik wens u een heel fijne kerst en een liefdevol
2018. n
Lieve groet, Josine Buiter
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Wist u dat...
Sinds 1989 bestaat de Nederlandse
Kankerregistratie (NKR). Dit is een
gegevensbestand met betrouwbare,
objectieve gegevens over de incidentie,
prevalentie, overleving en sterfte.

De overlevingskansen van
kankerpatiënten
zijn de
afgelopen
decennia
gestegen

Deze database wordt gebruikt voor
epidemiologisch onderzoek, klinische
studies en onderzoek naar de kwaliteit van
zorg. De gegevens zijn ook beschikbaar voor
het evalueren van screening, oncologische
richtlijnen en het ontwikkelen van beleid
door zorginstellingen en de overheid.
IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
beheert deze database. Een samenvatting is
beschikbaar op www.cijfersoverkanker.nl
Incidentie (per jaar)
De incidentie van kanker betreft het aantal
nieuwe diagnoses van kanker dat in een
bepaalde periode (meestal een jaar) wordt
vastgesteld. Vorig jaar werd bij meer dan
100.000 mensen in Nederland kanker
geconstateerd. Bij vrouwen is borstkanker
de meest gestelde kankerdiagnose: 28% in

Grafiek: aantal diagnoses prostaatkanker in Nederland
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2016. Bij mannen wordt prostaatkanker
het meest gediagnosticeerd. Van de
56.682 mannen die vorig jaar te horen
kregen dat ze kanker hebben, betrof
dat bij 20% prostaatkanker. De tweede
meest voorkomende vorm bij de man is
darmkanker (16%).
Relatieve Overleving
De overlevingskansen van patiënten met
kanker variëren sterk per soort kanker en zijn
afhankelijk van het stadium waarin de ziekte
is vastgesteld. Hoewel de veranderingen
langzaam gaan, zijn de overlevingskansen
van kankerpatiënten de afgelopen decennia
gestegen. Redenen voor deze stijging zijn
het ontdekken van kanker in een vroeger
stadium, effectievere behandelingen en
het feit dat een aantal vormen van kanker
met lage overlevingskansen (maagkanker,
longkanker bij mannen) steeds minder
voorkomt.
Relatieve overleving betreft het percentage
patiënten dat na een bepaald aantal jaren na
diagnose nog in leven is, gecorrigeerd voor
de ´normaal´ verwachte sterfte. Immers, een
deel van de patiënten die gedurende die
jaren zijn gestorven, is niet overleden t.g.v.
de kanker, maar aan een andere aandoening
of ongeval, net als de rest van de bevolking.
Om de kankerspecifieke overleving te
benaderen, wordt de waargenomen
overleving gecorrigeerd voor de verwachte
sterfte op basis van geslacht, leeftijd en
kalenderjaar.
Ook voor prostaatkanker zien we een
langzame stijging van deze relatieve
overlevingskansen. ›
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In deze tabel zijn de incidenties (aantal
diagnoses) per 5 jaar samengevoegd. Omdat
de registratie pas in 1989 begon, is de eerste
periode dus 1989 t/m 1993. In die 5 jaar
kregen in totaal meer dan 23.000 mannen in
Nederland de diagnose prostaatkanker.
De 1-jaars-overleving voor ´de mannen uit
1989´ heeft dus betrekking op het jaar 1990,
en de 1-jaars-overleving voor ´de mannen uit

Ook voor prostaatkanker
zien we een langzame
stijging van de
relatieve
overlevingskansen

Tabel : Relatieve overleving in procenten bij prostaatkanker in Nederland.
Periode van
Aantal		
Aantal jaren na diagnose
diagnose
diagnoses					
					0
1
2
3
4
5
6
7
8
1989-1993
23155		 100
91
82
75
69
64
59
56
52
1994-1998
32741		 100
95
89
84
80
77
74
71
69
1999-2003
36573		 100
96
91
88
85
82
80
78
76
2004-2007
37934		 100
97
93
90
88
86
84
83
81
2008-2012
53606		 100
97
94
91
89					

1993´ heeft betrekking op 1994. Vervolgens
kijk je voor alle patiënten in 1989 naar hun
leeftijd, en de daarbij behorende, toenmalige,
statistische levensverwachting. Als iedereen
zonder schadelijke bijwerkingen zou genezen,
dan zou de relatieve overleving 100% zijn.
Maar we zien in de tabel dat, bijvoorbeeld, de
relatieve 4-jaars overleving voor de patiënten
uit 1989 t/m 1993 slechts 69% was.
De meest recente relatieve 4-jaars
overlevingscijfers hebben betrekking
op mannen bij wie in de jaren 2008 t/m
2012 prostaatkanker gevonden werd.
Gecorrigeerd voor hun leeftijd en algemene
levensverwachting is de relatieve 4-jaars
overleving gestegen naar 89%.

9
49
67
74
80

10
47
64
73
79

vastgesteld en die op een bepaalde datum
nog in leven zijn. Een deel van deze mensen
is genezen; bij anderen is de ziekte nog
aanwezig of net gediagnosticeerd.
Bijna 5% van alle Nederlanders leeft met
kanker of heeft in het verleden kanker
gehad. Het gaat om ruim 790.000 mensen,
350.000 mannen en 440.000 vrouwen in
2016. De prevalentie van borstkanker is het
hoogst (215.000; ruim een kwart van het
totaal), gevolgd door huidkanker (136.000),
darmkanker (103.000) en prostaatkanker
(103.000). n
Bron: Definities, grafiek en tabel uit de
Nederlandse Kankerregistratie, beheerd
door IKNL, www.cijfersoverkanker.nl

Behalve de toename in overleving zien we
ook een toename in diagnoses: meer dan
een verdubbeling. Dit heeft zonder twijfel te
maken met de vergrijzing en met de betere
vroeg-diagnose.
Prevalentie (per peildatum, vaak 1 januari)
Met prevalentie wordt doorgaans het aantal
personen met een bepaalde aandoening op
een bepaald tijdstip bedoeld. Bij kanker is
dat niet precies te bepalen en neemt men het
totale aantal personen bij wie ooit kanker is
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Waar schreven wij over
in de laatste 2 jaar?
(Alle nummers zijn te zien op onze website. Die is te bereiken via www.prostaatkankerstichting.nl,
klik op die site op de button ‘Actueel’, vervolgens op de knop Magazine Nieuws in PDF en maak
daar uw keuze van het gewenste nummer.)
december 2016 | nr. 21

Hoofdhuidkoeling kan
kaalheid
voorkomen
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Prijswinnaars puzzel Nieuws nr. 24:
Mevrouw E. Wiche, Maastricht / M.Brouwer, Breda / Anton Visser, Hoek van Holland

			
De oplossing van de Nieuws puzzel nr. 24 luidde: Beestenboel.

OVERGEWICHT EN PROSTAATKANKER

BMI hoger dan 25 is
opletten!
Ad Sitsen

Het moet bekend worden verondersteld
dat overgewicht niet goed is voor de
gezondheid. Overgewicht wil zeggen dat
je te zwaar bent en te veel lichaamsvet
hebt. Een belangrijke vraag is natuurlijk
wanneer je overgewicht hebt en hoe je
daar achter komt?

De buikomvang is
een goede
maat
voor de
hoeveelheid
lichaamsvet
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Meestal wordt daarvoor iemands BMI (Body
Mass Index) berekend: gewicht (kilogram)
gedeeld door het kwadraat van de lengte
(meter). Daarvoor zijn verschillende apps
en websites beschikbaar (o.a. http://www.
voedingscentrum.nl/nl/mijn-gewicht/
heb-ik-een-gezond-gewicht/
bmi-meter.aspx). Het
verkregen getal is je
BMI en geeft aan of
je gewicht past bij je
lengte. Een BMI van
meer dan 25 betekent
overgewicht.
Een andere manier
om na te gaan of je
overgewicht hebt is

meting van je buikomvang. De buikomvang
is een goede maat voor de hoeveelheid
lichaamsvet. Leg hiervoor een meetlint om
uw middel. Bij mannen is er sprake van
overgewicht indien de buikomvang groter is
dan 94 cm.
Wat zijn de gevolgen van overgewicht?
Als je te zwaar bent, kost het meer
inspanning om te bewegen. Je hart wordt
zwaarder belast en ook je gewrichten van
bijvoorbeeld heupen en knieën hebben
meer te verdragen, met grotere kans op
arthrose. Als er echt flink overgewicht is
neemt de kans op o.a. hoge bloeddruk,
hart- en vaatziekten (zoals een hartinfarct
of een beroerte), diabetes mellitus
(suikerziekte), gewrichtsklachten,
galstenen en kanker toe.
Zo komen we bij het eigenlijke
onderwerp van dit artikel:
het mogelijke verband tussen
overgewicht en prostaatkanker
en de mogelijke invloed
van overgewicht op de
behandeling van
prostaatkanker. ›
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Er wordt over deze onderwerpen de laatste
jaren nogal wat gepubliceerd. Ook in de
nieuwsbrieven van de Stichting DUOS werd
hieraan aandacht besteed. Veel van wat
volgt is aan de gepubliceerde artikelen
ontleend.
Enkele jaren geleden was al gepubliceerd
dat flink overgewicht gepaard gaat met een
verhoogde kans op agressieve vormen van
prostaatkanker. In een Deens onderzoek
werd gevonden dat het voorkomen van
prostaatkanker bij mannen met overgewicht
gelijk was aan (of zelfs wat lager dan) dat
bij mannen zonder overgewicht. Echter,
wanneer een man met ernstig overgewicht
(obesitas) prostaatkanker bleek te hebben,
was de kanker bij zo’n 30% van die mannen
verder voortgeschreden. Ook kwamen in
de groep met obesitas ongeveer 50% meer
sterfgevallen voor.
Hoger risico
Ook na operatie (radicale prostatectomie)
lopen mannen met overgewicht meer risico
op uitbreiding, voortschrijding en verhoging
van de Gleason-score.
Hoe dit komt is niet duidelijk maar het is
een goede reden voor mannen met obesitas
om zich regelmatig te laten controleren
(‘active surveillance’).
Mogelijk speelt bij dit alles een rol dat
ernstig overgewicht de concentratie van
PSA in het bloed verandert en dat bij
mannen met overgewicht een biopsie
minder vaak een prostaatkanker aantoont.
Uit de resultaten van een ander onderzoek
waarin de gegevens van 11.152 mannen
werden geanalyseerd blijken de verschillen
heel duidelijk. Alle mannen hadden in één
ziekenhuis een radicale prostatectomie
ondergaan in de periode tussen 1982
en 2012. De mannen werden verdeeld
in ‘normaal gewicht’ (BMI lager dan 25),
‘overgewicht’ (BMI tussen 25 en 30), ‘lichte
obesitas’ (BMI tussen 30 en 35) en ‘matige
tot ernstige obesitas’ (BMI hoger dan 35).
De actuariële 20-jaarsoverleving zonder
biochemisch recidief (d.w.z. zonder dat de
PSA-concentratie weer opliep) was voor de
mannen met normaal gewicht 76%, voor de
mannen met lichte obesitas 65% en voor de
mannen met matige tot ernstige obesitas
51%. De onderzoekers betrokken nog vele

andere zaken in
de analyse en
concludeerden
dat mannen
met
overgewicht/
obesitas op
lange termijn
vaker een
stijging van
de PSA-waarde
hebben na radicale
prostatectomie dan
mannen met een normaal
lichaamsgewicht. Recent zijn
de resultaten van de ‘EPIC study’ (European
Prospective Investigation into Cancer and
Nutrition) gepubliceerd waaruit ongeveer
dezelfde resultaten kwamen. Bovendien
bleek dat niet alleen lichaamsgewicht maar
ook -lengte een voorspellende factor is voor
een agressiever beloop van prostaatkanker.
Wat te doen met deze wetenschap?
Eigenlijk is het natuurlijk een pleidooi om
voor of na operatie te zorgen voor een
‘gewoon’ lichaamsgewicht. Voldoende
lichaamsbeweging en dieet kunnen daarbij
helpen.
Al langer was bekend
Bij
dat lichaamsbeweging
ook heel goed is
lichamelijke
voor mannen die niet
inspanning
zijn geopereerd en
worden de
ook bij mannen die
‘hormoonbehandeling’
spieren
krijgen (dat wil
weer
zeggen middelen
die de concentratie
sterker
van de mannelijke
geslachtshormonen in
het bloed verlagen).
Bij lichamelijke inspanning worden de
spieren weer sterker, de algemene conditie
wordt beter, je wordt niet zo gauw dikker,
je BMI blijft dus lager en er is waarschijnlijk
zelfs een gunstig effect op de seksuele
functie. Wat de invloed is van verlaging van
het lichaamsgewicht op de groei van de
prostaatkanker is een gebied waar thans
veel onderzoek plaatsvindt. ■
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Bewegen doet
me wat!
De samenwerkende
patiëntenverenigingen uit het Groene
Hart (Patiënten Contact Groene
Hart, kortweg: PCGH) organiseren in
samenwerking met het Groene Hart
Ziekenhuis en SPORT.GOUDA, een
schrijfwedstrijd met het thema ‘bewegen
doet me wat!’. Iedereen met een
chronische aandoening, en wonend in
het Groene Hart, wordt uitgenodigd
zijn of haar persoonlijke ervaringen over
bewegen met een aandoening te delen.
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Bewegen is niet altijd vanzelfsprekend. Wie
een chronische aandoening heeft loopt vaak
tegen problemen aan. Niet alleen bij het
sporten, maar ook bij het
doen van oefeningen
die nodig zijn bij
de aandoening
of gewoon bij
de dagelijkse
activiteiten kan
men te maken
krijgen met
beperkingen
in het
bewegen. Het
PCGH vraagt
iedereen met
een chronische
aandoening een
persoonlijk verhaal
over het thema
‘Bewegen doet me wat!’ te
schrijven. Welke haken en ogen kom je

tegen bij bewegen met jouw aandoening/
beperking? Hoe ben je daarmee omgegaan
en waarom ben je toch aan het bewegen
gegaan? Wat hield je aanvankelijk tegen?
Hoe draagt bewegen bij aan jouw kwaliteit
van leven? Het verhaal mag maximaal 700
woorden bevatten.
Jury
Een deskundige jury, bestaande uit Hanneke
Leroux, werkzaam in het Groene Hart
Ziekenhuis en tevens Gouds stadsdichter,
Joop Hazenbroek van SPORT.GOUDA
en ervaringsdeskundigen Yvonne Balvers
(reumavereniging Gouda e.o.) en Agnes
Spuij (MS vereniging Zuid-Holland Oost)
zullen uit alle inzendingen drie prijswinnaars
kiezen. De drie winnaars worden bekend
gemaakt op het symposium in het Groene
Hart Ziekenhuis op 22 februari 2018. De
winnende verhalen worden op de website
van de PCGH gepubliceerd. De wedstrijd
duurt van oktober 2017 t/m januari 2018.
Voor alle voorwaarden en de manier van
inleveren van de verhalen zie www.pcgh.nl
Waarom een schrijfwedstrijd?
Mensen met een aandoening hebben veel
overeenkomende ervaringen. Delen en
herkennen van ervaringen versterkt de eigen
weerbaarheid en mogelijkheden van mensen
met een aandoening. Door elkaars verhalen
wil het PCGH de onderlinge herkenning en
erkenning van deze ervaringen bevorderen.
Dit wil de PCGH stimuleren met deze
schrijfwedstrijd. n
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Het bestuur
wenst u, mede
namens alle
vrijwilligers,
prettige
feestdagen
en een
voorspoedig
2018
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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.
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