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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.



3

 Interessant
  5 Gewoon in beweging blijven en samen 
 genieten
17 IKNL voor verbetering van zorg
32	 Nieuwe	voorlichtingsfilm	PKS
 
 Verder
15 Impressie Vrijwilligersdag PKS  
39 De Powerpatiënt

 Rubrieken 
16 Puzzelpagina
21 Column Christian Oerlemans
28 Agenda
36 Waarover publiceerden wij

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 drie partners voor partner-
aangelegenheden. Indien de 0800 lijn langdurig in gesprek is en u belt met 
nummerherkenning wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

 Aandachttrekkers
  7 Tweede MRIdian bij VUmc
 Goed nieuws over revolutionaire bestraling
18 Waarom ballonnetje tussen prostaat en 
 endeldarm?
 Rectumspacer vermindert kans op 
 radiotherapie schade
33 Waarom inzetten verschillende therapieën?
 Behandelen op de juiste manier en op het   
 juiste moment cruciaal



4

Nieuws | Magazine van ProstaatKankerStichting.nl | juni 2018 | nr. 27

Nog vlak voor de vakantieperiode 
ontvangt u Nieuws 27, Magazine van 
ProstaatKankerStichting.nl (PKS) met 
nieuwe informatie en wetenswaardigheden.

Ik wil u melden dat Jan Philipsen 
afgelopen maand benoemd is tot 
penningmeester van de stichting.

Hij neemt daarmee de taken over van 
John Slingerland. Het bestuur wenst Jan 
veel succes bij de invulling van zijn functie.

Op 15 mei is in het Spoorwegmuseum 
te Utrecht de jaarlijkse vrijwilligersdag 
gehouden. Met bijna 70 aanwezigen was 
het een mooie opkomst, op pagina 15 
vindt u een impressie van deze dag met 
een zeer gevarieerd programma. 
Bij deze wil ik alle vrijwilligers van PKS nog 
eens extra bedanken voor het vele werk 
dat zij op verschillende terreinen voor de 
stichting doen. Niet alleen het bestuur 
maar ook het zorgveld is onder de indruk 
van wat er met elkaar bereikt wordt.

Concentratie prostaatkankerzorg
De berichtgeving in verschillende 
media over nieuwe initiatieven over de 
concentratie van prostaatkankerzorg zal 
u niet ontgaan zijn. Wellicht vraagt u zich 
af waarom de nadruk (te) vaak ligt op de 
concentraties van operaties. Hoe zit het 
bij de andere vormen van behandeling, 
de diagnostiek en de nazorg? PKS zal 
onverminderd blijven ijveren dat ook de 
diagnostiek, (hormoon)behandelingen 
en nazorg op termijn alleen nog in 
expertcentra worden uitgevoerd. 

In de praktijk is een expertcentrum 
te definiëren als een regionaal 
samenwerkingsverband tussen 
verschillende instellingen. 
Voor bestraling geldt ook dat deze in een 
beperkt aantal centra gegeven wordt. 
PKS streeft ernaar dat iedereen die nog 
in behandeling is de juiste informatie over 
behandelmogelijkheden krijgt. 
Deze informatie is de patiënt lang niet 
altijd bekend.
Recent heeft de Nederlandse Federatie 
van Kankerpatiëntenorganisaties 
(NFK) onder haar leden een 
tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 
Velen van u hebben gehoor gegeven aan 
de oproep om deel te nemen, waarvoor 
ik u hartelijk wil danken. Wanneer de 
resultaten geanalyseerd zijn kunt u deze 
op onze website vinden. Uw opmerkingen 
worden meegenomen om het beleid 
en de activiteiten van PKS nog beter af 
te stemmen op de behoefte van onze 
donateurs.

Op donderdag 11 oktober organiseert 
PKS haar jaarlijkse donateursdag in 
De Agnietenhof in Tiel. In dit magazine 
vindt u de uitnodiging en het programma 
voor deze dag. Voor de partners is 
evenals vorig jaar een aparte sessie in het 
programma opgenomen. Ik nodig u uit 
om deze interessante dag bij te wonen. 
Aanmelden kan via de antwoordkaart of 
via www.prostaatkankerstichting.nl.

Maar eerst aan u allen een mooie en 
goede zomervakantie toegewenst.

Kees van den Berg
Voorzitter

K
ees van den B

erg
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 Dr.ir. Aart J. van Dijk

Hans Buijs en zijn vrouw Wil heb ik het 
afgelopen jaar meerdere keren ontmoet 
bij de lotgenotenbijeenkomsten van PKS 
bij het inloophuis Scarabee in Leiden. Een 
positief ingesteld echtpaar. Ik sprak met 
hen in hun top-appartement in Voorschoten. 
Zij genieten daar van een prachtig uitzicht 
op de Vlietlanden, met name op de 
Meeslouwerplas en de Starrevaartplas.
Voor mij extra leuk omdat ik regelmatig 
om die plassen wandel om van de natuur 
(IJsvogels!) te genieten.

Hans is inmiddels 82 jaar. Hij heeft een 
technische opleiding als vliegtuiginstrument-
maker gevolgd. Dat betekent dat je een 
nauwkeurig ingesteld persoon moet zijn. 
Die kennis en kunde heeft Hans heel goed 
kunnen gebruiken bij zijn baan bij het LUMC in 

Leiden. Maar liefst 35 jaar heeft 
hij er gewerkt bij de afdeling 
Cardiologie. 
Alle technische uitdagingen van 
de afdeling kwamen op het bord 
van Hans terecht. Hij beheerde 
en gebruikte alle technische 
apparaten en heeft, in opdracht 
van de hoogleraar Cardiologie 
prof. Martin Schalij en andere 
stafleden,	veel	patiënten	adequaat	
kunnen helpen. Daarnaast heeft hij 
praktijkcursussen aan gespecialiseerde 
verpleegkundigen gegeven. Hij heeft 
daarvoor veel waardering ontvangen. 
Hans voelde zich als een vis in het water en 
genoot van zijn werk. De afdeling Cardiologie 
groeide in die periode van 25 personeelsleden 
naar ongeveer 400 personeelsleden. In zijn 
vrije tijd deed Hans veel aan sport: atletiek 
(tienkamp), tennis en korfbal. 

Bij het korfballen (een ideale sport om een 
leuke vriend of vriendin tegen te komen) heeft 
hij Wil (79) ontmoet. Ze zijn in 1960 getrouwd. 
Wil heeft verschillende banen gehad, waarbij 
voor haar de werkomgeving soms belangrijker 
was dan de inhoud van het werk. Aan haar 
laatste werkkring bij de Politieorganisatie 
bewaart ze goede herinneringen en daar heeft 
ze nog steeds vrienden aan over gehouden. In 
haar vrije tijd was Wil in de weer met creatieve 
activiteiten zoals keramische technieken.

Prostaat was ruw en groot
In 2010 kwam Hans, wegens plasklachten, 
weer in het LUMC, maar nu als patiënt bij de 
afdeling Urologie. Onderzoek van uroloog 
dr. Bevers gaf het volgende beeld: de prostaat 
was ruw en groot en de PSA-waarde was 22. 
Na het nemen van 20 biopten bleek dat er 
acht biopten positief (kwaadaardig) waren met 
een Gleasonscore van 8. Er was sprake van › 

Na het nemen van 20 biopten bleek dat er acht biopten positief (kwaadaardig) waren 

Arts en patiënt 
zijn gegaan voor 
kwaliteit en zijn 

gestart met 
hormoontherapie

Blijven bewegen en samen genieten

‘Gewoon in beweging blijven 
en samen genieten!’



6

Nieuws | Magazine van ProstaatKankerStichting.nl | juni 2018 | nr. 27

uitzaaiingen in lymfklieren 
in de buik. Er zijn 12 
lymfklieren verwijderd. 
Daarbij is helaas een 
zenuw beschadigd, 
waardoor Hans moeite had 
met lopen. Een jaar later was een en ander, 
mede met behulp van fysiotherapie, weer 
spontaan hersteld.

Opereren, verwijderen van de prostaat, 
had geen zin. Arts en patiënt zijn 
gegaan voor kwaliteit en zijn gestart met 
hormoontherapie. De arts vertelde dat de 
hormoontherapie maar gedurende een 
bepaalde tijd werkt. Hij gaf als metafoor de 
handrem: ‘als je met de auto op een helling 
staat, kun je stilstaan door gebruik te maken 
van de handrem. De effectiviteit van de 
handrem neemt echter langzaam af en op 
den duur zal de handrem niet meer werken’. 
Iets dergelijks geldt voor het gebruik van 
medicijnen bij hormoontherapie. 
Hans ging het medicijn Zoladex gebruiken 
en vond het prettig dat verpleegkundigen 
het medicijn aan huis kwamen injecteren. 
Hormoontherapie gaat vaak gepaard 
met vervelende bijwerkingen, zoals 
opvliegers, impotentie, verminderd libido, 
stemmingsveranderingen (somberheid), 
spierverlies-gewichtstoename, etc. 
Hans heeft last van enkele bijwerkingen, 
maar gelukkig niet van alle bijwerkingen en 
hij voelt zich tot nu toe goed. De Zoladex 
heeft jaren goed gewerkt.

Nog geen dag in bed gelegen
In juli 2014 heeft Hans een TURP operatie 
ondergaan, zodat de toiletbezoeken 
aanzienlijk korter werden. In juli 2017 was 

de PSA gestegen naar boven 
de 40. De ‘handrem’ 

werkte bijna niet meer. 
Er was sprake van 

castratieresistentie.

Op dit moment 
wacht Hans op 
een PSMA test 
die in het Alrijne 
ziekenhuis zal 

worden afgenomen. 
Aan de hand van de 

resultaten wordt beslist 

of Hans behandeld gaat 
worden met het medicijn 
Enzalutamide. Naar de 
mening van de oncoloog is 
Hans in een goede conditie 
voor dit medicijn. De PSA 

bedraagt inmiddels 66. Tijdens de inmiddels 
acht jaar durende behandeling voor 
prostaatkanker heeft Hans nog geen dag in 
bed gelegen vanwege de prostaatkanker! 
Hij voelt zich naar omstandigheden goed en 
fietst	wekelijks	met	het	tennisracket	op	de	
bagagedrager naar de tennisbaan.

Waardering voor openheid
Hans en Wil zijn erg open naar hun kinderen 
en kleinkinderen, waarmee ze een goede 
band hebben. Recent vertelden hun 
kleinkinderen hen dat ze die openheid de 
afgelopen jaren erg hebben gewaardeerd.

Hans en Wil zijn vlak voor dit 
interviewgesprek teruggekomen van een 
zonnige vakantie in Zuid-Portugal. 
Dat betekende wel dat ze de volgende 
dag weer hun wekelijkse gymnastiekles 
met bewegen, waaronder valpreventie, 
voor de bewoners van hun 55+ 
appartementengebouw, gingen geven. 
‘Gewoon in beweging blijven en samen 
genieten’ is hun motto! n

Dr.ir. Aart J. van Dijk is regiocoördinator 
Zuid-Holland van PKS en begeleider van 
lotgenotenbijeenkomsten

Hans Buijs

Blijven 
sporten

Hij voelt zich naar 
omstandigheden 

goed en fietst 
wekelijks naar de 

tennisbaan
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 Wim Nak

Over de komst van de MRIdian schreven wij 
in Nieuws (september 2016) dat het 
VUmc Cancer Center te Amsterdam als 
eerste in Europa de beschikking kreeg 
over dit revolutionaire bestralingsapparaat, 
waarin de bestraling ‘gestuurd’ wordt door 
live MRI-beelden. De patiënt wordt daarin 
slechts vijf maal bestraald met een hogere 
dosis per keer. Onderzocht zou worden 
of er met dit apparaat minder last van 
bijwerkingen bereikt kan worden.

In april 2018 sprak de 
redactie van Nieuws met 
de radiotherapeuten 
Dr. Frank Lagerwaard en 
Dr. Anna Bruynzeel. Die zijn 
onverminderd enthousiast 
en hadden goed nieuws te 
melden:

zojuist is de 100ste patiënt in 
onderzoeksverband behandeld. Meer 
patiënten zijn er voor het onderzoek niet 
nodig, maar ook buiten het onderzoek om 
kunnen patiënten zich voor behandeling (laten) 
melden.

vanwege de gunstige resultaten is in april 
2018 een tweede MRIdian apparaat in gebruik 
genomen.

De bestraling in de MRI is 
bedoeld om nauwkeuriger te 
bestralen, door de bewegingen 
van de prostaat tijdens het 
bestralen te kunnen volgen. 
De prostaat ligt namelijk nooit 
stil. Als gevolg van blaasvulling 
en door endeldarm gassen 
die de prostaat verplaatsen. › 

Tweede MRIdian bij VUmc
Goed nieuws over revolutionair bestralingsapparaat 

Het MRIdian apparaat
(Copyright Digidaan)

Door het gebruik 
van de MRI is het 

plaatsen van 
goudmarkers in 
de prostaat niet 

nodig

•

•
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Wanneer in de MRIdian de bestraling een 
klein beetje naast de prostaat zou komen, 
dan schakelt het apparaat zichzelf uit. 
Na herpositionering kan de behandeling dan 
weer worden voortgezet.

In het inmiddels afgesloten 
onderzoek naar het optreden 
van bijwerkingen wordt elke 
patiënt 1 jaar lang gevolgd om 
bijwerkingen vast te leggen. 
De	definitieve	resultaten	van	
de studie zullen vanwege de 
benodigde nacontrole van een 
jaar pas begin 2019 bekend 
zijn. Op basis van de tientallen 
inmiddels reeds een jaar 
gevolgde patiënten hebben 
Frank en Anna de stellige 
indruk dat er voor de patiënt 
voordelen te behalen zijn met 
de MRIdian.

Voordelen
De patiënt hoeft nu maar vijf keer bestraald 
te worden in een tijdsbestek van 2 weken. 
Die bestraling met 5 x 7,25 Gy is even 
effectief gebleken als een langdurige 
bestraling van 7 weken of langer. Door het 
gebruik van de MRI is het plaatsen van 
goudmarkers in de prostaat niet nodig, dat 
betekent allemaal meer gemak voor de 
patiënt.

Over de bijwerkingen hebben zij met 
betrekking tot incontinentie problemen de 

indruk dat deze over het geheel 
genomen minder ernstig zijn. 
Typerend is wel dat er zich in de 
eerste weken meer plasklachten 
voordoen dan gebruikelijk, maar 
dat verbetert zich al snel. 
Na zes weken zijn deze 
plasklachten over het algemeen 
al duidelijk afgenomen. Maar 
beter dan het niveau van de 
plasklachten vóór de bestraling 
wordt het natuurlijk niet. 

Bij patiënten die elders bestraald zijn komen 
er nog wel eens endeldarm problemen voor, 
als nevenschade van de bestraling. Bij de 
MRIdian komt dat probleem naar de eerste 
indruk vrijwel niet voor.

Over de bijwerkingen op het vlak van 
seksueel (dis)functioneren valt niet veel 
te zeggen doordat ongeveer 90% van de 
behandelde patiënten rondom de bestraling 
nog een hormoonbehandeling krijgen en 
de effecten daarvan maskeren uiteraard 
eventuele bestralingsbijwerkingen.

Ervaringen
De korte intensieve bestralingsmethode 
in vijf keer is niet uniek, in de USA 
wordt zo’n 5 tot 10% van alle bestralingen 
op deze manier uitgevoerd. 
De MRI-gestuurde techniek is zo nieuw dat 
deze elders in Europa alleen nog maar in 
Heidelberg en Rome toegepast wordt. 
In Amsterdam zijn in totaal inmiddels bijna 
300 patiënten behandeld, dus niet alleen 
voor prostaatkanker. Dat er nu een tweede 
apparaat bijkomt geeft al aan dat men 
tevreden is met de werkwijze en de ermee 
te bereiken resultaten.

Wordt de behandeling vergoed? Tegenover 
het voordeel dat de behandeling in slechts 
2 weken plaatsvindt staat dat de bestraling 
zelf meer aandacht en tijd vraagt van de 
ziekenhuismedewerkers en dat er continu 
een dokter bij aanwezig moet zijn. 
De behandeling in Amsterdam wordt via de 
reguliere zorgverzekering vergoed. 
Goed nieuws dus voor onze lotgenoten die 
voor behandeling met externe bestraling 
gaan.

Kan iedereen in Amsterdam terecht?
Er zijn patiënten voor wie de MRIdian 
bestraling niet zo geschikt is. Dat zijn 
bijv. mensen die claustrofobisch zijn en 
daardoor de MRI niet kunnen verdragen, 
of mensen met een pacemaker of andere 
elektronische implantaten. Daarnaast 
bestaan er meer algemene beperkingen 
voor de korte intensieve bestraling, zoals 
ernstige plasklachten bij de diagnose, of te 
uitgebreide prostaatkanker. Ook de afstand 
tot Amsterdam kan een belemmering 
vormen, hoewel in totaal slechts zes 
bezoeken hoeven worden afgelegd.
Belangstellenden kunnen via de eigen arts 
contact opnemen met het VUmc Cancer 
Center, waar de deur wijd open staat om 
meer patiënten te behandelen. n
 

De crew van het 
VUmc Cancer Center 
(Copyright Digidaan)

De komst van een 
tweede apparaat 

geeft aan dat men 
tevreden is met de 

werkwijze en de 
resultaten
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COLUMN VAN EEN AANGEKONDIGDE DOOD …. 
Toen Matt Dings zijn verhaaltje inleverde voor het maart-nummer van Nieuws, 
stond vast dat dit zijn laatste bijdrage zou zijn. Kort daarvoor had Magere Hein, 
in witte doktersjas, hem de dood aangezegd. Geen verrassing, al jaren was Matt 

‘ongeneeslijk ziek’. Maar kon hij het ook geloven? Nauwelijks: ‘Ik op weg naar de 
finish? Nee, toch.’ En accepteren lukte nog minder – het leven had nog zo veel 

moois in petto.

Op de dag van zijn doodsbericht had ik Matt aan de telefoon. Hij was in 
tranen. De man met wie ik uren en uren had doorgebracht en die ik – naast 
veel andere dingen – altijd zo bewonderd had om zijn bespiegelende inslag, 

was onderuit geschoffeld. Lang duurde dat overigens niet. Onverwijld nam 
hij het wapen ter hand waarmee hij – als weekbladredacteur, weblog-schrijver 

en ook als columnist van dit blad – het leven van duizenden lezers kleur had 
gegeven: de pen. Hij versaagde niet. Bijna tot op zijn laatste dag legde hij zijn 

overdenkingen vast. Parels van teksten - over de dood, maar bovenal over het leven. 
Matt zette zijn verdriet om in schoonheid. Zo kreeg hij de dood toch nog op de 
knieën. En liet ons daarmee een prachtige erfenis na.

Wim Lavrijsen

In Eindhoven werd op 12 mei Her & Der gepresenteerd, een ‘duoboek’ van fotograaf 
Jos Lammers en schrijver-journalist Matt Dings. Lammers en Dings trokken van 1982 
tot 2003 de hele wereld over om reportages te maken voor weekblad De Tijd en 
(later) HP/De Tijd. Een greep uit meer dan 30 jaar eigenzinnige fotografie en literaire 
journalistiek is in Her & Der samengebracht en vermengd met diverse columns uit de 
persoonlijke blog, die Matt sinds 2012 bijhield. Een kleurrijk, melancholiek en geestig 
document van een bewogen periode uit de recente geschiedenis. 
Het boek kost € 20,00 en is te koop via fotojoslammers@chello.nl
Ter gelegenheid van de boekuitgave is er ook een foto-expositie ingericht. Die is tot 
1 juli te zien in het Natlab, Kastanjelaan 500  5616 LZ Eindhoven. 

Verdriet omzetten in schoonheid

M
att D

ings 

IN MEMORIAM
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Al ruim drie jaar beman ik op de 
maandagen de 0800-lijn oftewel de 
lotgenotencontactlijn. Een jaar lang 
alleen, inmiddels met 'n tweeën.
Sinds de vrijwilligersdag van afgelopen 
zomer hebben we gelukkig nieuwe 
aanwas. Op dit moment bezetten we de 
lotgenotencontactlijn met 14 vrijwilligers 
verspreid over vijf dagen per week.

Hoe werkt dat?
Vaak log ik al op de zondagavond in 
op de 0800-telefoonlijn. Dit gaat via het 
softwareprogramma mcin.nl. 
De telefoontjes komen op mijn privéadres 
binnen en dat is wel zo comfortabel, zodat 
ik in alle rust eenieder geconcentreerd te 
woord kan staan.
Elke maandag kan ik tussen 10.00 uur en 
12.30 uur gebeld worden door lotgenoten.
De bellers zijn zeer divers, lotgenoten of 
hun partners of kinderen. Ook kan het zo 
zijn dat je vanuit het buitenland gebeld 
wordt (België) of eenmaal door de NOS (!). 
Maar soms ook door verpleegkundigen 
vanuit een ziekenhuis. Je bent dus echt 
een vraagbaak.

Hoe ben ik ervaringsdeskundige 
geworden?
In 2008 luidde de diagnose prostaatkanker 
met een lage PSA (3,25) maar met 
een hoge Gleason score van negen. 

Er was maar één oplossing nl. radicale 
prostatectomie. 
De snijvlakken waren niet schoon. 
Na anderhalf jaar dus 27 bestralingen 
zonder het gewenste resultaat. Uitzaaiingen 
in de lymfe. Ik ben redelijk rustig gebleven, 
de PSA is immers maar een cijfer en ik heb 
gewoon doorgeleefd. In mijn ogen heb ik 
hier jaren mee gewonnen. Maar pas op, dit 
is heel persoonlijk!
Eind 2014 ben ik toch gestart met de 
Bicalutamide. Doordat de PSA hierdoor 
flink	daalde	ben	ik	in	overleg	met	mijn	
uroloog drie maanden lang gestopt met 
deze medicatie. Ik heb de PSA weer 
op laten lopen. Na deze drie maanden 
kreeg ik in juli 2015 het middel Firmagon 
toegediend. Wederom daalde de PSA fors. 
Ditmaal ben ik voor een half jaar gestopt 
met Firmagon.

Na dit half jaar had ik een PSA van 100 
en nekklachten veroorzaakt door enkele 
botmetastasen o.a. op C2 nekwervel. 
Met een 5-tal bestralingen in mei 2016 
is dit verholpen. Gezien de ernst van de 
situatie is in juni 2016 gestart met het 
toedienen van 3-maandelijkse spuiten 
(Eligard). Dit ging en gaat nog steeds 
goed, echter toch weer een geringe 
stijging van de PSA. Als aanvulling op de 
Eligardspuit krijg ik nu vanaf december 
2016 Enzalutamide capsules. Dit was ›

De bellers zijn 
zeer divers, 
lotgenoten 

of hun 
partners of 
kinderen

Relaas 
van een 
vrijwilliger

Dankbaar werk en veel kennis 
in de 0800-lijn

Theo van Vliet
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ook het moment 
waarop ik kennis 
maakte met de 
PSMA-PET-scan. 
Deze scan staat ter 
discussie, het blijkt namelijk lastig om 
hetgeen men ziet op een juiste manier te 
interpreteren

Alle behandelingen zijn uitgevoerd 
door het Radboud UMC te Nijmegen. 
Ook word ik door het UMC betrokken 
bij wetenschappelijk onderzoek. Ik heb 
namelijk deelgenomen aan een fase 3, 
open –label gerandomiseerd onderzoek 
naar de werkzaamheid en veiligheid van 
Olaparib (Lynparza).

Mijn PSA is op dit moment 1,7. Als deze 
doorstijgt tot boven de 2 dan kom ik 
in aanmerking voor immunotherapie 
met Pembrolizumab. Hiervoor staan al 
afspraken ingepland. Dit is een onderzoek 
dat	gefinancierd	wordt	met	EU-subsidie	
en uitgevoerd wordt in slechts vier 
ziekenhuizen.

Heb ik nut van deze ervaring 
aan de 0800-lijn?
In het bovenstaande lezen 
jullie dat ik helaas veel kennis 
heb opgedaan. Het positieve 

hiervan is dat ik heel veel mensen kan 
adviseren maar ook kan geruststellen. En dat 
is dankbaar werk. Hier doe je het voor!

De 0800-groep komt regelmatig bij elkaar 
voor intervisie of scholing. 
In ruim een jaar tijd is de groep een hecht 
team geworden. n

Theo van Vliet, 65 jaar.

Als aanvulling op de 
Eligardspuit krijg ik 

nu Enzalutamide 
capsules
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Vrijwilliger zijn voor ProstaatKankerStichting.nl 
kan zoals je leest boeiend en dankbaar werk 
zijn. Er is altijd behoefte aan meer vrijwilligers. 
Interesse gewekt? Meld je dan alsjeblieft bij 
rienknol@prostaatkankerstichting.nl en 
bespreek je mogelijkheden. 

Blue Ribbon  
Rally 2018

Start- en finishlocatie  
Golf- & Businessclub De Scherpenbergh
Albaweg 43, 7364 CB Lieren

Voor alle informatie over oa 
sponsorpakketten, spelregels, 
reglementen e.d. verwijzen wij 
graag naar de website of neemt u 
contact op met r.jans@rallyland.nl 
of info@blueribbon.nl.

Blue Ribbon maakt mannen van 
40plus bewust van het risico op en 
de gevolgen van prostaatkanker en 
het belang van vroege diagnose, 
waardoor een betere kwaliteit van 
leven na behandeling én hogere 
overlevingskansen mogelijk worden.

Zaterdag 1 september 2018

www.blueribbonrally.nl
Schrijf je nu in via onze site

Wat mag je van deze Rally verwachten;

 � Een rallytas met rallyschilden voor op de  

  auto, stickers en promotiematerialen

 � Verschillende kaartleessystemen voor de  

  tour- en sportklasse

 � Routeboeken en een duidelijke uitleg

 � Een goed verzorgde lunch voor onderweg

 � Leuke prijzen voor beide klassen

 � Een gezellige aangeklede borrel na afloop 
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 Isabel de Angst

‘Samen beslissen’ is niet meer weg 
te denken bij het maken van een 
behandelkeuze in de urologische 
praktijk, en benadrukt de rol die u als 
patiënt zelf kunt spelen. Voorkeuren, 
wensen en verwachtingen van de 
patiënt staan centraal. Deze voorkeuren 
kunnen inzichtelijk worden gemaakt 
door een open dialoog met de patiënt 
aan te gaan en open te staan voor 
elkaars zienswijze. Om dit proces 
te ondersteunen zijn keuzehulpen 
ontwikkeld, waarbij de dialoog tussen 
arts en patiënt op gestructureerde 
wijze wordt vormgegeven. Ze kunnen 
wetenschappelijke 
informatie over de 
ziekte en verschillende 
behandelopties op een 
begrijpelijke manier 
presenteren, zodat 
patiënten de 

verschillende voor- en nadelen van de 
behandelopties kunnen afwegen.

Onderzoek heeft aangetoond dat 
keuzehulpgebruik leidt tot meer kennis, 
beter voorbereide, en meer tevreden 
patiënten. Eigen onderzoek van het 
Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg 
naar keuzehulpen voor gelokaliseerd 
prostaatkanker heeft dit opnieuw bevestigd. 
Het onderzoek laat ook zien dat maar 
liefst 50% van de patiënten die eerst geen 
behandelvoorkeur hadden, na het gebruik 
van de keuzehulp wel een behandelvoorkeur 
konden aangeven. En ook al had hun arts 

vóór gebruik van de keuzehulp 
een andere behandelvoorkeur 
aangegeven, toch was hij/zij 
bereid om mee te gaan in de 
voorkeur van de patiënt na 
gebruik van de keuzehulp. 
Maar ook bleek dat 34% ›

Onderzoek heeft aangetoond dat keuzehulpgebruik leidt tot meer kennis 

Samen beslissen:
In ontwikkeling – de Kieswijzer - een behandeladvies 
voor mannen met gelokaliseerd prostaatkanker op basis 
van persoonlijke voorkeuren.

Voorkeuren, wensen 
en verwachtingen 

van de patiënt staan 
centraal
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van de patiënten na het gebruik van 
de keuzehulp niet in staat was om een 
behandelvoorkeur aan te geven. 
Voor de groep die geen keuze had kunnen 
vormen zou een andere, expliciete vorm 
van ondersteuning misschien meer van 
toegevoegde waarde kunnen zijn. Daarnaast 
gaf 30% van alle patiënten aan een 
behandeladvies te willen na het gebruik van 
de keuzehulp.

De ontwikkeling van de ‘Kieswijzer’
Op basis van bovengenoemde resultaten 
hebben wij, in samenwerking met de 

Universiteit van Twente, de ‘Kieswijzer’ 
ontwikkeld. De ‘Kieswijzer’ is een vorm van 
online ondersteuning waarbij de patiënt 
meerdere keren de voor- en nadelen van de 
verschillende behandelopties moet afwegen 
(figuur 1A). Na alles te hebben afgewogen 
wordt zijn persoonlijke voorkeur inzichtelijk 
gemaakt met behulp van een grafiek en 
tabel die hij kan bespreken met zijn uroloog 
(zie figuur 1B). De grafiek en tabel laten zien 
wat voor de patiënt het zwaarst weegt bij 
de keuze van zijn behandeling. Bijvoorbeeld 
het voorkomen van darmproblemen. 
Vervolgens kan op verzoek van de ›

Figuur 1. Deze patiënt (71 jaar) heeft de keuze uit operatie of brachytherapie. In 1A moet hij de voor- 
en nadelen van de behandelopties afwegen. Vervolgens ziet hij in de tabel en grafiek wat zijn voorkeu-
ren zijn (blauwe kolom) en wat het zwaarst weegt in zijn behandelkeuze (staafdiagram): deze patiënt 
vindt erectiestoornissen en plasproblemen het meest vervelend en vindt het voorkomen van bijwerkin-
gen het zwaarst wegen in zijn behandelkeuze. 1C laat zien welke behandeloptie het beste past bij zijn 
antwoorden.

Voor- en nadelen afwegen Wat weegt het zwaarst in uw behandelkeuze

Het behandeladvies op basis van 
uw antwoorden

13
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patiënt met één druk op de knop een 
‘behandeladvies’ gegeven worden 
dat het meest past bij zijn persoonlijke 
voorkeuren (figuur 1C). Het is aan de 
patiënt en zijn uroloog om dit advies 
uiteindelijk te volgen of niet.

De ‘Kieswijzer’ is mede tot stand 
gekomen door een focusgroep

met verschillende 
prostaatkankerpatiënten die al 
behandeld waren, waaronder 
ook een vertegenwoordiger 
van ProstaatkankerStichting.nl. 
Vooraf zijn door de werkgroep 
uitkomsten en processen die 
een belangrijke rol spelen bij de 
verschillende behandelopties op 
een rijtje gezet. Vervolgens is in 
de focusgroep getoetst of deze 
ook van belang waren voor de 

deelnemers van de focusgroep. 
Op basis van deze resultaten is de 
eerste versie van de ‘Kieswijzer’ 
ontwikkeld en getest op bruikbaarheid 
onder de deelnemers van de 
focusgroep. Hieruit bleek dat sommige 
vragen opnieuw geformuleerd 
moesten worden en dat de lay-out van 
de grafiek moest worden aangepast. 

Ondanks dat, zou 80% van de 
deelnemers de ‘Kieswijzer’ aanraden 
aan andere patiënten.

Onderzoek: Wat is de toegevoegde 
waarde van de ‘Kieswijzer’?
Op dit moment wordt de ‘Kieswijzer’ 
getest in drie ziekenhuizen: Medisch 
Spectrum Twente, Ziekenhuis Groep 
Twente en het Elisabeth-Tweesteden 
Ziekenhuis. In deze studie krijgen 
patiënten naast het doorlopen van de 
keuzehulp ook de mogelijkheid om de 
‘Kieswijzer’ te doorlopen. Met behulp 
van vragenlijsten wordt de effectiviteit 
van de ‘Kieswijzer’ op o.a. kennis over 
prostaatkanker en de overeenkomst 
tussen persoonlijke voorkeuren en 
uiteindelijke behandelkeuze getest. 
De verwachting is dat deze studie 
eind december 2018  wordt afgerond. 
Daarna zullen wij de ‘Kieswijzer’ 
updaten en voor iedereen toegankelijk 
maken. n

Isabel de Angst is arts-onderzoeker 
Urologie in het Elisabeth-TweeSteden 
Ziekenhuis en het Erasmus Medisch 
Centrum.

Na alles te 
hebben afgewogen 

wordt zijn 
persoonlijke 

voorkeur inzichtelijk 
gemaakt
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 Berrie van der Heide

Impressie van 
de Vrijwilligersdag 
15 mei 2018
In het Spoorwegmuseum in Utrecht 
organiseerde ProstaatKankerStichting.nl (PKS) 
op 15 mei haar jaarlijkse vrijwilligersdag. 
Op de vrijwilligersdag werden de vrijwilligers 
bijgepraat over actuele ontwikkelingen 
op het gebied van prostaatkankerzorg. 
Ook werd een sessie verzorgd over 
communicatievaardigheden rond het 
vrijwilligerswerk voor PKS.

Bestuurslid vrijwilligerszaken Harry Boogh gaf 
aan verheugd te zijn dat het aantal vrouwelijke 
vrijwilligers aan het toenemen is en heette de 
aanwezige dames (9 van de 60 aanwezigen!) 
dan ook bijzonder welkom. 
In het lotgenotencontact met de partners van 
andere prostaatkankerpatiënten spelen zij een 
belangrijke rol.

Will Jansen (bestuurslid regiozaken) kon 
melden dat inmiddels alle regio’s bezet zijn met 
vrijwilligers.

Vervolgens kreeg voorzitter Kees van den Berg
het woord. Hij stond met name stil bij de 
bestuurlijke contacten met de koepelorganisaties 
NFK en het KWF. Daarnaast kon Kees melden 
dat een update van het Handboek Vrijwilligers 
gereed is.

De vrijwilligers die de 0800-lijnen van 
PKS bemensen kregen recent een 
communicatievaardighedentraining van 
communicatiedeskundige Anneke Helder. 
Zij kreeg op de vrijwilligersdag nogmaals 

een podium. Zij legde de basisprincipes rond 
duidelijke communicatie uit. Ook gaf zij aan 
waarom juist een vrijwilliger die zelf ook patiënt 
of partner is, een meerwaarde oplevert in het 
lotgenotencontact.

Ingeboren verantwoordelijkheidsgevoel
Regiovrijwilliger Richard Minnen was ook 
op de vrijwilligersdag. Op de vraag wat zijn 
beweegredenen zijn om actief te zijn voor 
PKS antwoorde hij : ‘Ik heb een ingeboren 
verantwoordelijkheidsgevoel. Sinds ik met 
pensioen ben kan ik mijn talenten prima inzetten 
als regiovrijwilliger. Wij organiseren deze week 
een informatiemiddag over hormoontherapie 
bij prostaatkanker in het ziekenhuis in Deventer 
waar meer dan 80 deelnemers zich voor gemeld 
hebben. Dat voorziet dus in een behoefte!’

Beleidsmedewerker Else Wolak schetste een 
indrukwekkende lijst met onderwerpen die 
PKS in 2017 hebben bezig gehouden op het 
gebied van belangenbehartiging. Ook voor 2018 
zijn er veel onderwerpen waar bestuursleden 
maar ook vrijwilligers in bijvoorbeeld de 
Kwaliteitszorggroep of de regio’s mee aan de 
slag zijn.

Op de vrijwilligersdag kon Cindy Hoge de 
primeur tonen van de nieuwe informatiefilm van 
de PKS. De film is beschikbaar via Youtube en als 
download voor presentaties in de regio’s.

Tot slot van het formele onderdeel van de dag 
schetste vrijwilliger Fred Fontijn (redactielid 
Nieuws) de ontwikkelingen op het gebied van 
diagnostiek en behandeling van prostaatkanker. 
Waarna Rien Knol afsloot met een helder 
overzicht van lopende onderzoeken, waaraan 
helaas door tijdgebrek minder aandacht kon 
worden besteed dan het onderwerp verdiende.

Meer informatie? De gebruikte 
powerpointpresentaties kunnen door de 
vrijwilligers aangevraagd worden bij ons 
secretariaat.

Het Spoorwegmuseum in Utrecht, 
locatie voor de vrijwilligersdag 2018.

Richard Minnen: Sinds ik met 
pensioen ben heb ik mijn talenten 
ingezet als regiovrijwilliger.

Ontvangst in de Wachtkamer 3e klasse.
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LETTERSCHUIVER

PUZZEL

LETTERSCHUIVER

Verschuif de letters van de gegeven woorden zodanig dat steeds
een ander, correct woord wordt gevormd. Wordt bijvoorbeeld
DALEN gegeven, dan moet LADEN of ELAND worden ingevuld.

Om u nog wat verder op weg te helpen zijn de letters van EEN 
VEILIGERE WERELD al ingevuld.
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6 7 
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N 8 E 
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I
   

27 28 

6 D 

3 I
29 

E G 
30 

10 R 
 

Horizontaal 
1. Dozen 4. Ze krijst er 9. Ma eet d’r paella op 10. De Lek  
11. Deen  12. Lade 14. Kleven 16. Tem en til  18. ’n Poepton
20. IJk deze 23. Site 25. Voer  26. Tubes  27. Wat de los bevrijdt
29. Nat en geel 30. Frees

Verticaal
1. Wel ’n zak  2. Rank en rap 3. Dalen 4. Rijpste 5. Nel leed  
6. Mos  7. Lied X 8. Tolteek  13. Eest 15. Snee  16. Tam
17. Dit is er nu 18. Oei, valt 19. Veel gin 21. De WK-rel  22. Peiler  
24. Teder 26. Sis, Ab 28. ABN

OPLOSSING

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

© PIPuzzels, 2018
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HORIZONTAAL 
1. Dozen  
4. Ze krijst er  
9. Ma eet d’r paella 

op  
10. De Lek
11. Deen
12. Lade
14. Kleven
16. Tem en til
18. ’n Poepton
20. IJk deze
23. Site  
25. Voer
26. Tubes
27. Wat de los 

bevrijdt
29. Nat en geel
30. Frees

VERTICAAL
1. Wel ’n zak  
2. Rank en rap  
3. Dalen  
4. Rijpste  
5. Nel leed
6. Mos
7. Lied X
8. Tolteek
13. Eest
15. Snee
16. Tam
17. Dit is er nu
18. Oei, valt
19. Veel gin
21. De WK-rel
22. Peiler  
24. Teder
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Uw hypotheek onze zorg!
Verzekeren • Hypotheken

Tel: (040) 20 73 100 • E-mail: dfd@dfd.nl • www.dfd.nl

Ook voor onafhankelijk 
hypotheekadvies bent u 
bij DFD aan het juiste adres

Onze expertise en zorg;

Ook hypotheken voor militairen met een FPS fase-1 of -2 contract;

Echt onafhankelijk en persoonlijk advies;

Thuisbezoek door een regio-adviseur bij u in de buurt;

Maximale zekerheid, ook voor de toekomst;

Duidelijkheid en transparantie, u weet hoeveel en waarvoor u betaalt;

Een verantwoorde hypotheek met een scherp tarief;

DFD is ruim 23 jaar dé specialist op het gebied van verzekeringen voor (ex-) militairen en 
hun gezinsleden. Maar ook voor onafhankelijk hypotheekadvies bent u bij DFD aan het juiste 
adres. U wilt verhuizen of droomt van een eigen huis? Wordt het kopen of past huren beter 
bij u? Wat zijn de mogelijkheden? Of u nu voor het eerst een woning koopt, verbouwt of u 
verhuist naar een nieuwe woning.

DFD BIEDT U ZORGELOOS WOONGENOT EN VOORDEEL DOOR:

Wilt u advies of heeftu interesse in onze dienstverlening op het gebied van hypotheekadvies?
Bezoek onze site www.dfd.nl of bel met (040) 20 73 100.

DFD Advertentie Hypotheken Oplinie.indd   1 18-4-2018   10:30:00

OPLOSSING

LETTERSCHUIVER
 ↘ Verschuif de letters van de gegeven woorden 

zodanig dat steeds een ander, correct woord 
wordt gevormd. Wordt bijvoorbeeld DALEN gegeven, 
dan moet LADEN of ELAND worden ingevuld. 
Om u nog wat verder op weg te helpen zijn de letters 
van EEN VEILIGERE WERELD al ingevuld. 

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

De puzzel is beschikbaar gesteld door FNV veiligheid

Stuur uw oplossing van de puzzel voor 1 mei 2018 naar:
ProstaatKankerStichting.nl, Tav Redactie Nieuws, Postbus 8152, 3503 RD Utrecht
Of e-mail naar: redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl 

Prijswinnaars puzzel Nieuws nr. 26
Dries Claassen, Valkenswaard, D. Bogema, Oudewater, Annelies en Hans Homburg, 
Haarlem

De oplossing van de Nieuws puzzel nr. 26 luidde: 
Goede reis op ons nieuwe rondje om de zon, nummer achttien sinds de eeuw begon.

Verschuif de letters van de gegeven woorden zodanig dat steeds een ander, correct woord 
wordt gevormd. Wordt bijvoorbeeld DALEN gegeven, dan moet LADEN of ELAND worden 
ingevuld. Om u nog wat verder op weg te helpen zijn de letters van EEN VEILIGERE 
WERELD al ingevuld.

HORIZONTAAL
1.    Dozen
4.    Ze krijst er
9.    Ma eet d’r paella op
10.  De Lek
11.  Deen
12.  Lade
14.  Kleven
16.  Tem en til
18.  ’n Poepton
20.  IJk deze
23.  Site
25.  Voer
26.  Tubes
27.  Wat de los bevrijdt
29.  Nat en geel
30.  Frees

VERTICAAL
1.    Wel ’n zak
2.    Rank en rap
3.    Dalen
4.    Rijpste
5.    Nel leed
6.    Mos
7.    Lied X
8.    Tolteek
13.  Eest
15.  Snee
16.  Tam
17.  Dit is er nu
18.  Oei, valt
19.  Veel gin
21.  De WK-rel
22.  Peiler
24.  Teder
26.  Sis, Ab
28.  ABN
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29
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Horizontaal 
1. Dozen 4. Ze krijst er 9. Ma eet d’r paella op 10. De Lek  
11. Deen  12. Lade 14. Kleven 16. Tem en til  18. ’n Poepton
20. IJk deze 23. Site 25. Voer  26. Tubes  27. Wat de los bevrijdt
29. Nat en geel 30. Frees

Verticaal
1. Wel ’n zak  2. Rank en rap 3. Dalen 4. Rijpste 5. Nel leed  
6. Mos  7. Lied X 8. Tolteek  13. Eest 15. Snee  16. Tam
17. Dit is er nu 18. Oei, valt 19. Veel gin 21. De WK-rel  22. Peiler  
24. Teder 26. Sis, Ab 28. ABN

OPLOSSING

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

© PIPuzzels, 2018

HORIZONTAAL 
1. Dozen  
4. Ze krijst er  
9. Ma eet d’r paella 

op  
10. De Lek
11. Deen
12. Lade
14. Kleven
16. Tem en til
18. ’n Poepton
20. IJk deze
23. Site  
25. Voer
26. Tubes
27. Wat de los 

bevrijdt
29. Nat en geel
30. Frees

VERTICAAL
1. Wel ’n zak  
2. Rank en rap  
3. Dalen  
4. Rijpste  
5. Nel leed
6. Mos
7. Lied X
8. Tolteek
13. Eest
15. Snee
16. Tam
17. Dit is er nu
18. Oei, valt
19. Veel gin
21. De WK-rel
22. Peiler  
24. Teder
26. Sis, Ab
28. ABN

Uw hypotheek onze zorg!
Verzekeren • Hypotheken

Tel: (040) 20 73 100 • E-mail: dfd@dfd.nl • www.dfd.nl

Ook voor onafhankelijk 
hypotheekadvies bent u 
bij DFD aan het juiste adres

Onze expertise en zorg;

Ook hypotheken voor militairen met een FPS fase-1 of -2 contract;

Echt onafhankelijk en persoonlijk advies;

Thuisbezoek door een regio-adviseur bij u in de buurt;

Maximale zekerheid, ook voor de toekomst;

Duidelijkheid en transparantie, u weet hoeveel en waarvoor u betaalt;

Een verantwoorde hypotheek met een scherp tarief;

DFD is ruim 23 jaar dé specialist op het gebied van verzekeringen voor (ex-) militairen en 
hun gezinsleden. Maar ook voor onafhankelijk hypotheekadvies bent u bij DFD aan het juiste 
adres. U wilt verhuizen of droomt van een eigen huis? Wordt het kopen of past huren beter 
bij u? Wat zijn de mogelijkheden? Of u nu voor het eerst een woning koopt, verbouwt of u 
verhuist naar een nieuwe woning.

DFD BIEDT U ZORGELOOS WOONGENOT EN VOORDEEL DOOR:

Wilt u advies of heeftu interesse in onze dienstverlening op het gebied van hypotheekadvies?
Bezoek onze site www.dfd.nl of bel met (040) 20 73 100.

DFD Advertentie Hypotheken Oplinie.indd   1 18-4-2018   10:30:00

OPLOSSING

LETTERSCHUIVER
 ↘ Verschuif de letters van de gegeven woorden 

zodanig dat steeds een ander, correct woord 
wordt gevormd. Wordt bijvoorbeeld DALEN gegeven, 
dan moet LADEN of ELAND worden ingevuld. 
Om u nog wat verder op weg te helpen zijn de letters 
van EEN VEILIGERE WERELD al ingevuld. 

Oplossing:

Helaas is de puzzel in Nieuws 
26 niet helemaal goed 
overgekomen, desondanks 
hebben veel puzzelaars het 
juiste antwoord gevonden, onze 
excuses voor dit ongemak.
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 Akke Albada en Katja Aben

Integraal Kankercentrum 
Nederland (IKNL) 
is het kennis- en 

kwaliteitsinstituut voor oncologische en 
palliatieve zorg. Het doel van IKNL is om 
samen met alle betrokkenen de kwaliteit van 
zorg te verbeteren. Wat draagt IKNL bij aan 
de prostaatkankerzorg? 

IKNL zorgt voor:
• Registreren met de Nederlandse   
 kankerregistratie (NKR)
• Resultaten uit registraties analyseren en  
 rapporteren
• Ondersteunen bij 
     verbeterprocessen
 
Kankerregistratie
IKNL beschikt met 
de NKR als enige 
oncologische 
ziekteregistratie 
in Nederland over 
gegevens van alle 
kankerpatiënten. 
Het bevat gegevens 
over o.a. diagnose, 
behandeling, complicaties 
en overleving. De NKR is 
bedoeld voor wetenschappelijk 
onderzoek en statistiek in de oncologische 
zorg. Vergelijkende data tussen ziekenhuizen 
(spiegelinformatie) kan ook uit de NKR worden 
gehaald. Zo kan de zorg voor kankerpatiënten 
worden ondersteund en verbeterd. Dankzij 
de NKR weten we hoe vaak prostaatkanker 
voorkomt in Nederland en wat de gemiddelde 
5-jaarsoverleving	is.	U	vindt	deze	grafieken	op	

www.kanker.nl/bibliotheek/prostaatkanker/ en 
www.cijfersoverkanker.nl.
Aanvullend op de NKR is project 
ProstaatkankerZorg in Beeld (ProZIB) 
gestart (www.prozib.nl). ProZIB is een 
onderzoeksproject van IKNL en de 
Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), 
gefinancierd	door	KWF	Kankerbestrijding.	
Het project omvat een kwaliteitsregistratie 
en onderdeel hiervan is eveneens een 
vragenlijstonderzoek naar uitkomsten en 
kwaliteit van leven van patiënten. Het doel 
van ProZIB is het inzichtelijk maken van 

verschillen binnen de prostaatkankerzorg 
en het onderzoeken welke factoren 

ten grondslag liggen aan deze 
variatie. Op basis van de 

resultaten van ProZIB kan een 
continue kwaliteitsmonitor 
voor prostaatkanker worden 
ingericht.

Rapporteren
De NKR en ProZIB 

leveren informatie over 
diagnostiek, de keuze van 

behandeling, in hoeverre dit 
overeenstemt met de richtlijn 

en uitkomsten van behandelingen. 
Aan de hand hiervan levert IKNL 

spiegelinformatie aan ziekenhuizen, regionale 
samenwerkingsverbanden en ook aan 
ProstaatKankerStichting.nl om de kwaliteit van 
zorg te evalueren. 

Enkele voorbeelden van resultaten uit ProZIB: 
Uit voorlopige resultaten is gebleken dat 
patiënten in overgrote meerderheid ›

De zorg 
steeds beter 
maken

IKNL voor verbetering van kwaliteit 
van zorg voor mensen met kanker 
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tevreden zijn over de 
zorg. Desalniettemin 
blijkt er variatie tussen 
ziekenhuizen in de inzet 
van operaties waarmee 
lymfeklieren in het bekken 
worden weggehaald. 
Deze lymfeklieren worden 
onderzocht op de aanwezigheid van 
kankercellen en op basis hiervan kunnen 
specifieke	vervolgbehandelingen	worden	
gestart. De variatie in deze operaties 
lijkt deels veroorzaakt te worden door 
onduidelijkheid in de richtlijn. De NVU 
en NVRO (Nederlandse Vereniging voor 
Radiotherapie en Oncologie) willen 
daarom de richtlijn op dit punt duidelijker 
formuleren. 

Uit de ProZIB blijkt verder dat bijna 90% 
van de patiënten met zeer-laag risico 
prostaatkanker in overeenstemming met 
de richtlijn de behandeling uitstelt. Deze 
patiënten met hele kleine kans op progressie 
van de ziekte worden namelijk bij voorkeur 
niet direct behandeld. In plaats daarvan 
wordt de ziekte in de gaten gehouden door 
regelmatige controles, dit heet ‘active-
surveillance’. Behandeling vindt pas plaats 
als de ziekteactiviteit toeneemt. Hierdoor 
worden mogelijke nadelige effecten van 
een operatie of bestraling uitgesteld of zelfs 

voorkómen. Nederland loopt 
hierin voorop in vergelijking 
met de meeste andere 
landen.

Voor prostaatkanker zijn 
ook afspraken gemaakt 
over concentratie van zorg. 
Prostaatkankeroperaties 
mogen alleen worden 

uitgevoerd in een ziekenhuis dat daar 
voldoende ervaring mee heeft. Door meer 
ervaring met operaties hebben patiënten 
minder kans op complicaties. In 2012 stelde 
de NVU de norm dat elk ziekenhuis minimaal 
twintig prostaatkankeroperaties per jaar 
moet uitvoeren. Een recent onderzoek 
laat zien dat de kans op incontinentie na 
prostaatverwijdering inderdaad afneemt 
naarmate deze operatie in een ziekenhuis 
vaker wordt verricht (Schepens ea., NTvG, 
2018). Eind 2017 heeft de NVU besloten de 

minimumnorm met ingang 
van 2018 op te hogen naar 
50 operaties per ziekenhuis¹. 

Ondersteunen bij 
verbeterprocessen
Als uit onderzoek betere 
behandelingen mogelijk 

blijken, dan moet de richtlijn aangepast 
worden. IKNL ondersteunt hierbij onder 
andere door besluitvorming vast te leggen 
in beslisbomen. Beslisbomen onderbouwen 
elke stap naar een behandeladvies, met 
de argumenten die de specialist afweegt. 
De specialist kan onderbouwd afwijken 
van de richtlijn, bijvoorbeeld vanwege de 
voorkeur van de patiënt. Bij prostaatkanker 
is de afweging voor een operatieve ingreep 
heel persoonlijk, omdat deze ook een risico 
op complicaties meebrengt. Daarom is 
transparante besluitvorming van de specialist 
en patiënt gezamenlijk belangrijk. 

De website www.kanker.nl, van de NFK, 
IKNL en KWF gezamenlijk, zet alle informatie 
over behandelingen voor prostaatkanker 
op een rijtje. Dat kan patiënten helpen om 
samen met hun arts afwegingen over hun 
behandeling te maken. Ook het overzicht 
van studies naar nieuwe medicijnen waaraan 
patiënten met gevorderde ziekte mogelijk 
kunnen deelnemen, houdt IKNL op deze 
website bij www.kanker.nl/bibliotheek/
kankeronderzoeken. 

IKNL helpt zorgverleners bij het opzetten 
van verbeterprojecten en samenwerking 
op regionaal niveau. Het tumorteam 
urologische tumoren van het IKNL 
overlegt met ziekenhuizen, regionale 
samenwerkingsverbanden en ook met 
ProstaatKankerStichting.nl naar aanleiding 
van gegevens uit de NKR. Steeds vaker gaat 
het dan ook over de lange termijn overleving 
van mensen die kanker hebben (gehad) 
en hun kwaliteit van leven. Samen de zorg 
steeds beter maken, daar gaat het om. n

Akke Albada is communicatie adviseur en 
Katja Aben is senior onderzoeker

¹ Per 2019 is de norm van de NVU 100 operaties per 
ziekenhuis. PKS gaat in haar visie op de toekomst 
van de prostaatkankerzorg uit van minimaal 250 

operaties per ziekenhuis. 

IKNL met de NKR 
beschikken in 

Nederland over 
gegevens van alle 
kankerpatiënten

Uit voorlopige 
resultaten is 

gebleken dat 
patiënten tevreden 

zijn over de zorg

De zorg 
steeds beter 
maken
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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 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.

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

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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Het Prostaatkankerlogboek informeert de patiënt over 
diagnostiek, behandeling en leven met prostaatkanker. 
Daarnaast kan de patiënt met het Prostaatkankerlogboek 
zijn eigen behandeltraject in kaart brengen en actief 
volgen. De patiënt kan het logboek meenemen naar de 
verschillende behandelaars en heeft zo altijd zijn eigen 
‘dossier’ bij de hand.

‘Eigenlijk zouden de urologen een nieuwe patiënt 
standaard op de aanwezigheid van dit boekwerk moeten 
wijzen. Achteraf had ik het ook graag al eerder gehad. 
Ik ben inmiddels een behandeltraject ingegaan. 
Toch staat in het logboek ook heel veel over wat nog 
komen gaat en wat nog komen kan. Daarom mijn grote 
dank en waardering voor dit boekwerk’ - H.R.

Word ook donateur 
en ontvang het 
Prostaatkankerlogboek 
GRATIS. 
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Als ik mij ergens aan erger dan is het 
wel peptalk. Ik bedoel die opgepepte 
vechtverhalen van mensen die de ziekte 
zogenaamd te lijf gaan. Velen worden 
hiermee ongelukkig gemaakt, omdat ze niet 
zo 'vechtlustig' zijn. En zich dus schuldig 
voelen. En denken dat ze daardoor zieker 
worden. Of sneller doodgaan. 
Bij de Moerman Vereniging, bijvoorbeeld, zijn 
ze dol op dit soort verhalen. Je proeft een 
onderhuidse vijandigheid tegen de reguliere 
geneeskunde. Jarenlang was ik lid, maar 
uiteindelijk werd ik er ziek van.

Ik heb prostaat kanker en schreef er een 
boekje over: 'MANNEN je sluipmoordenaar 
heet testosteron'. Best een leuk boekje. 
Simon Horenblas van het AvL schreef het 
voorwoord en had het over 'een tocht over het 
prostaatkankerpad, geen snelweg blijkbaar maar 
een kronkelig pad met afgronden en af 
en toe geteisterd door noodweer...'
Leuk is het natuurlijk niet echt, maar ik wil met 
nadruk zeggen: mijn leven heb ik niet veranderd 
nadat ik kanker kreeg en ik ben bereid om er 
openhartig en relativerend over te praten. 
Wat kun je zelf doen? Doorgaan met léven.

Paniek in de tent
Mijn eerste tumor kreeg ik niet in de prostaat, 
maar in mijn rechterwang (2002).
Er was sprake van onmiddellijk opereren. 
Paniek in de tent. Twee vrouwen, mijn ex-
echtgenote en mijn vriendin (nu echtgenote)
wilden de palliatieve zorg op zich nemen. 
Schattig natuurlijk, maar ik zette vraagtekens 
bij de operatie die mijn halve gezicht kon 
lamleggen. Uiteindelijk ging 't niet door. Middel 
zou erger zijn dan de kwaal. Afwachten werd 
het devies. Met een dikke wang valt te leven. 
Nee, ook toen niet 'gevochten', eerder gewoon 
geaccepteerd. Zeker weten dat ik er niet aan 
dood zou (wilde) gaan. Geloven in je eigen 
inwendige kracht, de vlam in jezelf.

Kanker is een sluipmoordenaar. Tumoren 
weten je immuunsysteem voor de gek te 
houden, omdat het gaat om 'lichaamseigen 
weefsel'. De omschrijving heb ik van professor 
Schouwenburg van het AMC, inmiddels alleen 
nog actief met zijn collectie oldtimers. Ik zeuren 
en aandringen, verdorie toch een rare bult. 
Hij geruststellend: 'maakt u zich geen zorgen, 
het is lichaamseigen weefsel'. Uiteindelijk ben ik 
naar het AvL gegaan. En ja hoor; tumor. 

Mijn cellen zijn in de war. Hoe dit komt? 
Daar zijn we nog steeds niet achter, hoewel 
'voeding' een rol speelt, in deze opvatting was 
Moerman zijn tijd vooruit. 
Dus nog meer opletten met eten. En ja, ook 
met drinken. En vechten natuurlijk.
(wordt vervolgd) n

‘Vechten tegen Kanker’, 
hoe doe je dat?

COLUMN

Christian Oerlemans, oud-reclameman (o.a. Even Apeldoorn Bellen) 
en auteur van thrillers, romans, kunst- en reclameboeken en gedichten.

De MRI Scan

De wetenschap heeft vastgesteld

Er groeit iets in mijn hoofd 

Dat er niet hoort

De negatieven wijzen uit

Zo duidelijk groen omlijnd

Wat er niet hoort

Voor mijn klachten zo gering

De oorzaak veel te groot

Uiteindelijk opgespoord.

De wetenschap is machteloos

Het groeit daar maar gestaag

Als gras in groene wei.

Gemeenlijk is de groei gezond

Waarvoor men God aanroept

Maar niet bij mij

Mijn gras blijkt oncologisch kruid

Waartegen niets gewassen is

O dank u Deus Rei

De wetenschap heeft vastgesteld

Je kunt er niet mee leven

Althans niet lang

Het onheil groeit onstuitbaar voort

Verwoest mijn dagelijks denken

Het hart soms bang

De fotofinish is in zicht gekomen

Groen de grenzen van mijn leven

Waar aan ik hang.

Loosdrecht 22 september 2002

21
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 Harm Kuipers en Fred Fontijn

Inleiding
Eén van de behandelopties bij 
prostaatkanker is inwendige of uitwendige 
bestraling van de prostaat. Bij inwendige 
bestraling (brachytherapie) worden 
radioactieve naaldjes in de prostaat 
ingebracht om de kwaadaardige cellen te 
doden. Bij uitwendige bestraling wordt 
van buitenaf bestraling op de prostaat 
gegeven. Om schade aan gezonde weefsels 
bij uitwendige bestraling te vermijden wordt 
de prostaat van een aantal kanten bestraald, 
waarbij de prostaat steeds in het centrum 
ligt. Darmweefsel is stralingsgevoelig en 
omdat de endeldarm dicht tegen de prostaat 
ligt, komt een deel van de endeldarm heel 
gemakkelijk in het bestralingsveld waar een 
hoge dosis wordt toegediend.

Dat kan schade aan de endeldarm geven en 
een groot deel van de patiënten die bestraald 
worden krijgen in meerdere of mindere mate 
last van darmirritatie (diarree, constipatie, slijm 
afscheiding,	krampen,	toegenomen	frequentie,	
drang en incontinentie van ontlasting) tijdens 

de bestralingsperiode. Bij sommige mannen 
is de schade zodanig ernstig dat er ook pijn 
en bloed bij de ontlasting voorkomt. Bij deze 
ernstige klachten kan niet altijd volstaan 
worden met medicatie alleen. Bij ernstige 
stralingsschade aan de endeldarm zijn er ook 
vaak blijvende klachten en problemen. En dat 
brengt ook op langere termijn extra medische 
kosten met zich mee.

Wanneer de afstand tussen prostaat en 
endeldarm vergroot kan worden, kunnen veel 
minder klachten en problemen ontstaan. In de 
Maastro Clinic in Maastricht wordt onderzoek 
gedaan naar het inbrengen van een ballonnetje 
tussen prostaat en endeldarm om minder 
stralingsschade te veroorzaken. PKS had een 
gesprek met radiotherapeut Ben Vanneste, die 
onderzoek verricht naar het gebruik van deze 
zogeheten ’spacer’.

Wat heeft dokter Vanneste in dit kader 
gedaan?
Toen dokter Vanneste in 2013 naar Maastricht 
kwam bleek het onderzoek naar toepassing van 
de spacer door middel van een gel, ›

Waarom 
ballonnetje 
tussen prostaat 
en endeldarm?

Schematische illustratie van prostaat bestraling zonder (a) en met (b) een rectumspacer.
(Vanneste proefschrift 2018)

Rectumspacer vermindert kans 
op radiotherapie schade

Dokter  Ben Vanneste

A B
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door allerlei factoren te zijn gestopt. 
Het gebruik van een gel bleek een paar 
theoretische nadelen te hebben. Na het 
inbrengen wordt de gel in een paar minuten 
hard en dan kan er niets meer aan de positie 
veranderd worden. Wanneer de gel niet 
op de goede plek blijkt te zitten, is er geen 
tweede kans. Dokter Vanneste heeft het 
gebruik van een spacer weer opgepakt en in 
plaats van een gel brengt Vanneste nu een 

biologisch afbreekbaar 
ballonnetje tussen 
prostaat en endeldarm 
in. Het ballonnetje 
wordt gevuld met zout 
water waarin een beetje 
contrastvloeistof zit. 
Daardoor is de spacer 
goed bij beeldvorming 
(CT- en MRI-scan) 
te zien. Omdat het 
inbrengen van het 

ballonnetje heel precies moet gebeuren 
vindt de ingreep onder narcose plaats. Het 
ballonnetje wordt na ongeveer drie tot zes 
maanden door het lichaam zelf afgebroken. 
Tot en met maart 2018 is de ballonspacer bij 
ongeveer 30 patiënten toegepast. 
De eerste resultaten zijn geëvalueerd en 
reeds gepubliceerd met positief resultaat. 
Ook de patiënten zijn allemaal heel positief.
Dokter Vanneste heeft een serie studies over 

de spacer gedaan en heeft die resultaten in 
wetenschappelijke publicaties neergelegd. 
Hij heeft zijn proefschrift inmiddels afgerond 
en hoopt binnenkort te promoveren. 
Een andere onderzoekster van de Maastro 
Clinic is ook bezig met het bewerken van 
een tweede proefschrift over de spacer.

Zijn er ook risico’s aan de spacer 
verbonden?
Zoals bij elke medische ingreep is er ook bij 
gebruik van de spacer kans op complicaties, 
ook al lijkt die kans op grond van het 
onderzoek toe nu toe klein. Wat veiligheid 
betreft is de ballonspacer in het voordeel ten 
opzichte van de gelspacer. Bij het inbrengen 
van het ballonnetje moet in de huid tussen 
balzak en anus een sneetje worden gemaakt 
waardoor het ballonnetje kan worden 
ingebracht. Preventief wordt antibiotica 
gegeven zodat er geen ontsteking in 
dat gebied kan ontstaan, wat ook niet is 
voorgevallen in de eerste reeks behandelde 
patiënten. Verder hebben sommige mannen 
wat pijnklachten. Ofschoon ze het in 
Maastricht niet gezien hebben, bestaat er 
een kleine kans dat er bij onjuiste plaatsing 
een scheurtje in de darm met mogelijke 
fistelvorming	kan	ontstaan	(een	fistel	is	een	
onbedoelde verbinding tussen in dit geval 
urineweg en endeldarm). En ook narcose kan 
soms klachten geven, bijvoorbeeld het › 

Isodosis verdeling (Een isodosis-lijn verbindt punten van gelijke stralingdosis met elkaar.) 
van radiotherapie plan op de dwarsdoorsnedes van een CT-scan voor (a) en na (b) implantatie van 
een rectumspacer. Prostaat is in geel omlijnd, met een planning-marge (voor bewegingen) met 
rood omlijnd. Zonder rectumspacer valt de hoge dosis (paars) volledig in de endeldarm (bruin). 
Met een rectumspacer (zwart omlijnd), valt dit in de spacer en niet in de darm. (Vanneste Radiother 

Een groot deel van 
de patiënten die 
bestraald worden 

krijgen in meerdere 
of mindere mate last 

van darmirritatie

A B
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onvermogen te kunnen plassen. Vanneste 
denkt dat op termijn mits voldoende 
ervaring het inbrengen ook onder lokale 
verdoving gedaan kan worden.

Kan iedereen de spacer krijgen?
Nee. Leidend is de vraag of het aanbrengen 
van een spacer kosteneffectief is en of er 
sprake is van (hoog) risicopatiënten. 
Het product zelf plus de daarmee gepaard 
gaande medische ingreep kosten ongeveer 
€ 2.000,--. Zou iemand een spacer krijgen 
terwijl er slechts geringe, tijdelijke klachten 
worden verwacht die met leefregels en 
medicamenten bestreden kunnen worden, 
dan wordt de patiënt onnodig blootgesteld 
aan een medische ingreep met mogelijke 
complicaties. En dan wegen de voordelen 
niet meer op tegen de kosten van de 
spacer. Daarom maakt men eerst bij iedere 
patiënt een inschatting van de kans op 
ernstige bijwerkingen van bestraling. 
Daartoe wordt een serie factoren in een 
rekenmodel gestopt. Bijvoorbeeld wat is 
de leeftijd van de patiënt, rookt iemand, 
hoe is de algemene conditie, lijdt de 
patiënt aan suikerziekte, aambeien, hart- en 
vaatziekten, enzovoort. Bij patiënten met 
reeds aanwezige darmziekten als prikkelbare 
darm of ontstekingen in de darm is de kans 
op forse schade aanzienlijk groter dan bij 
een	actieve,	fitte,	vitale,	niet-rokende	man.	
En dan wegen de voordelen van de spacer 
zonder meer op tegen alle te verwachten 
extra kosten van medische behandelingen 
voor de darmklachten. Vanneste probeert de 
inschatting van de kans op ernstige schade 
door middel van een rekenmodel verder te 
verbeteren. 

Op dit moment is het zo, dat wanneer er 
volgens de berekening een behoorlijke kans 
is op meer dan alleen wat darm irritatie, de 
patiënt de keuze krijgt om gebruik te maken 
van de spacer. Verder komen mensen met 
reeds aanwezige prikkelbare darmen en 
ontstekingen (Crohn, Colitis Ulcerosa) in de 
darmen altijd in aanmerking voor de spacer. 

Wordt elders  gebruik gemaakt van de 
spacer?
In Nederland is de Maastro Clinic de enige 
kliniek in Nederland waar gebruik gemaakt 
wordt van de ballonspacer. 

Dat heeft vooral ook te 
maken met ontbreken 
van volledige 
financiering.	Pas	
wanneer er voldoende 
studies zijn die de 
kosteneffectiviteit 
aantonen, zal het 
gebruik van de 
ballonspacer hopelijk 
ook in Nederland grotere toepassing 
krijgen. In Maastricht wordt mogelijk in de 
nabije toekomst ook gekeken of gebruik van 
protonenbestraling samen met de spacer tot 
nog minder bijwerkingen, maar wel optimale 
of zelfs verbeterde oncologische resultaten 
kan leiden. Volgens Vanneste zijn de huidige 
resultaten van bestraling vergelijkbaar met 
totale prostatectomie. In de toekomst kan 
gekeken worden dat in combinatie met 
een spacer een hogere tumor dosis kan 
gegeven worden, waardoor nog betere 
genezingskansen bereikt kunnen worden.

In het buitenland wordt de spacer onder 
andere op een aantal plaatsen in Portugal, 
Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland toegepast. 
In die landen wordt het vaak wel vergoed 
door de verzekering. In de VS wordt op 
bredere schaal gebruik gemaakt van de 
spacer, maar in de VS wordt vooral gebruik 
gemaakt van de gel en minder van de 
ballon.

Kortom een positieve ontwikkeling die kan 
bijdragen aan betere kwaliteit van leven 
en minder nadelige, lange termijnklachten 
van de endeldarm na bestraling van de 
prostaat. Toekomstig onderzoek zal moeten 
uitwijzen of verdere dosis escalaties mogelijk 
zullen zijn met desbetreffende verbeterde 
genezingskansen. n

De eerste 
resultaten zijn 

geëvalueerd 
en reeds 

gepubliceerd 
met positief 

resultaat

Kortom een 
positieve 
ontwikkeling die kan 
bijdragen aan 
betere kwaliteit 
van leven
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ProstaatKankerStichting.nl brengt tips, nieuws en 
verhalen. Niet alleen in dit magazine, maar ook via onze 
nieuwsbrief per e-mail.
Wil je deze ontvangen en op de hoogte blijven van onze 
activiteiten? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief via 
www.prostaatkankerstichting.nl

Nieuw: E-mail nieuwsbrief 
ProstaatKankerStichting.nl
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 Bert Denessen

Bij de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) 
in het Limburgse Baarlo werd voor 
december 2017 een voorlichtingsmiddag 
gepland waarbij Harm Kuipers samen met 
KBO lid en (oud) vrijwilliger van PKS 
Bert Denessen voorlichting zou geven 
over zaken die rond de prostaat anno 
2017-2018 spelen.

Juist op de geplande dag kreeg Baarlo te 
maken met hevige sneeuwval waardoor de 
wegen onbegaanbaar waren en het niet 
verantwoord was de bijeenkomst door te 
laten gaan. Opmerkelijk 
was dat in de woonplaats 
van Harm Kuipers, 
Meersen, geen vlok sneeuw 
is gevallen.
In overleg met KBO en 
Harm Kuipers werd 16 
april als nieuwe datum 
vastgesteld.
Om ca. half twee moesten 
er stoelen bijgezet worden om de ca. 60 
aanwezigen in ‘aan ‘t Paedje’ een zitplaats te 
kunnen aanbieden. Na een welkomstwoord 
door KBO bestuurslid Frans Rooijakkers gaf 
Bert Denessen een korte terugblik over zijn 
ervaringen met prostaatkanker vanaf zijn 
radicale prostatectomie in 2000 tot heden.

Doelstellingen PKS
Meer dan 15 jaar heeft Bert Denessen 
als vrijwilliger voor PKS in Limburg de 
drie doelstellingen van PKS uitgedragen: 
Lotgenotencontact, voorlichting en 
belangenbehartiging.

Hierna 
leidde Harm 
Kuipers de 
aanwezigen door 
het proces van de 
prostaatproblematiek 
vanaf de diagnose tot aan 
de diverse behandeltrajecten 
die anno 2018 worden aangeboden, alle 
onderwerpen ondersteund door een 
duidelijke PowerPoint presentatie.
Na de koffiepauze was het tijd voor de 
vragenronde. Hiervan is optimaal gebruik 

gemaakt waarbij Harm 
Kuipers op de vele vragen 
een bevredigend antwoord 
kon geven. 
Al met al een middag 
met een hoog 
voorlichtingsgehalte 
hetgeen ook af te leiden 
viel uit het dankbare 
applaus vanuit de zaal.

Boalderse kook
Frans Rooijakkers bedankte de aanwezigen 
en overhandigde Harm Kuipers een echte 
Boalderse kook (Baarlose koek) voor zijn 
bijdrage aan deze geslaagde middag.

Na afloop kreeg iedereen met medewerking 
van Agnes Pap (PKS) door Bert Denessen 
een tasje met PKS voorlichtingsmateriaal 
uitgereikt. n

Teveel sneeuw 
in Baarlo

Door grote 
belangstelling 

stoelen bijplaatsen 
in ‘aan ‘t Paedje’ 

Harm Kuipers

Voorlichtingsmiddag uitgesteld 
wegens gladheid
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BIJEENKOMSTEN WAAR PLAATS DATUM TIJD
Inloopmiddag Infoplein Oncologie HMC Antoniushove Leidschendam 28 juni  14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Tiel 28 juni 10.00/12.00
Lotgenotenbijeenkomst Vicki Brown Huis Den Bosch 26 april 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 5 juli 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 16 juli 14.00/16.00 
Lotgenotenbijeenkomst Ziekenhuis Bernhoven Uden 17 juli 10.00/12.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Den Helder Den Helder 18 juli 19.00/21.30
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Roermond 19 juli 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 2 augustus 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Den Helder Den Helder 15 augustus 19.00/21.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 20 augustus 14.00/16.00 
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 6 september 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Midden Brabant Tilburg 10 september  14.00/15.30
Themabijeenkomst 
diagnose prostaatkanker, hoe nu verder? Inloophuis Toon Waalwijk 10 september 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Helianthus Dordrecht 13 september 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Honingraad Breda 17 september 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 17 september 14.00/16.00 
Lotgenotenbijeenkomst Ziekenhuis Bernhoven Uden 18 september 10.00/12.00
Thema avond prostaatkanker Inloophuis Culemborg Culemborg 18 september 19.30/22.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Den Helder Den Helder 19 september  19.00/21.30
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Roermond 20 september  14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Tiel 27 september  10.00/12.00
Lotgenotenbijeenkomst Vicki Brown Huis Den Bosch 27 september 14.00/16.00

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.

Inloophuis in uw omgeving?
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 Désirée Hairwassers, Deborah Ligtenberg 
  en Oncogen

Waarom sommige mensen kanker krijgen 
en anderen niet, is meestal niet bekend. 
Soms ligt de oorzaak wél voor de hand. 
Bijvoorbeeld als mensen een aangeboren 
genmutatie hebben. Door dit foutje in een 
gen kan iemand een verhoogd risico op 
kanker hebben. 

Er is steeds meer aandacht voor prostaatkanker 
die is veroorzaakt door zo’n genfout. Weten 
dat je hier drager van bent en daardoor dus 
aanleg hebt voor het krijgen van kanker, is 
heel belangrijk. Het heeft gevolgen voor je 
familieleden en in de toekomst misschien ook 
voor je behandeling.

Jaarlijks wordt in Nederland bij ruim 11.000 
mannen prostaatkanker vastgesteld. 
Vóór het zestigste jaar is prostaatkanker relatief 
zeldzaam. Daarna komt de ziekte steeds meer 
voor.

Invloeden van buitenaf
In iedere cel zitten chromosomen. Deze bestaan 
uit een stof die DNA wordt genoemd. Het DNA 
bevat een soort ‘code’ waarin al onze erfelijke 
eigenschappen zijn vastgelegd. Een gen is 
een stukje DNA en elk gen is verantwoordelijk 
voor een specifieke functie of eigenschap. 
Elk gen bepaalt mee hoe je eruit ziet, hoe je 
lichaam werkt of hoe je bent. Er kunnen tijdens 
het leven foutjes in het DNA ontstaan, maar 
sommige genen, de DNA-reparatiegenen, 
vertellen het lichaam hoe schade aan DNA weer 
gerepareerd moet worden. Deze DNA-schade 
kan ontstaan door invloeden van buitenaf, 
zoals roken of UV-straling. Als een gen in een 
cel beschadigd is, is dat meestal niet zo erg, 
want dat repareert het lichaam gewoon zelf 
met behulp van de DNA-reparatiegenen. Als 
een DNA fout niet gerepareerd kan worden, 
zorgen bepaalde andere genen ervoor dat 
die cel afsterft. Niets aan de hand, want er 
ontstaat gewoon weer een nieuwe cel die de 
taak van de oude overneemt. Soms echter kan 
de cel met DNA fouten overleven en blijft dan 
delen. Dit hele proces is erg belangrijk, want 
als een beschadigde cel blijft delen, wordt 
het een tumor. Prostaatkanker start met een 
prostaatcel, die ooit verkeerd is gaan delen en 
niet door het lichaam is 
opgeruimd. Fouten in 
het DNA bij celdeling 
ontstaan vaker als 
mensen ouder worden 
en als het lichaam vaker 
geconfronteerd wordt 
met kankerverwekkende 
invloeden. Wat de 
directe oorzaak is van 
DNA fouten die tot kanker leiden 
is meestal niet te zeggen. ›

Het zit in de genen

Met chemo-
therapie wordt 

schade aangericht 
aan kankercellen

Prostaatkanker start met een prostaatcel, die ooit verkeerd is gaan delen
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BRCA1 en -2
De bekendste DNA-reparatiegenen zijn 
het BRCA1 en BRCA2 gen (BCRA staat 
voor Breast Cancer). Als er een fout in een 
BRCA1 of -2 gen zit, kunnen cellen niet 
goed meer functioneren. De schatting is 

dat één op de vijfhonderd 
mensen drager is van een 
BRCA1- of BRCA2-mutatie. 
Bij mensen met Ashkenazi 
Joodse roots is dat één op 
de veertig. Vrouwen met 
die mutatie hebben een 
risico van 60 à 80% om in 
hun leven borstkanker te 
krijgen en 10 à 45% om in 

hun leven eierstokkanker te krijgen. Voor 
mannen liggen de risico’s op kanker door 
die mutatie een stuk lager, maar inmiddels is 
wel bekend dat er met een BRCA2-mutatie 
een verhoogd risico op prostaatkanker 
ontstaat.

Een genmutatie kun je van je vader of 
moeder erven. Een mutatie kan ook 
spontaan ontstaan, maar dat is bij BRCA1 
en BRCA2 heel zeldzaam. Elk kind van een 
ouder met een erfelijke genmutatie heeft 
zelf vijftig procent kans om deze te erven. 
Als er een mutatie in je familie zit, kom je in 
aanmerking voor DNA onderzoek. Zo kun je 
ontdekken of je die mutatie zelf ook hebt.

Gezonde mannen met een BRCA-mutatie
Bij mannen die drager zijn van een mutatie in 
het BRCA2 gen zijn inmiddels aanwijzingen 
dat het risico op prostaatkanker aanzienlijk 
hoger ligt dan bij mannen zonder mutatie, 
namelijk tussen de 15 en 25%. 
Momenteel wordt er gediscussieerd 
tussen klinisch genetici, urologen, 
ProstaatKankerStichting.nl en Oncogen 

(onderdeel van Borstkankervereniging 
Nederland, gericht op erfelijke aanleg). 
Het lijkt de moeite waard om bij mannen 
met een BRCA2-mutatie screening op 
prostaatkanker op te starten.

Het advies wordt voor mannen met een 
BRCA2-mutatie waarschijnlijk om op de 
leeftijd van 50 jaar te starten met screening. 
Als er op jonge leeftijd prostaatkanker 
voorkomt in de familie, wordt 
geadviseerd vijf jaar eerder dan de jongst 
gediagnosticeerde prostaatkankerpatiënt 
in de familie te starten met screening. 
Deze bestaat uit bloedonderzoek elke 
twee jaar, waarbij PSA bepaald wordt, plus 
inwendig onderzoek (rectaal toucher). 
Dit kan bij de huisarts. Bij verdenking wordt 
de patiënt doorgestuurd naar de uroloog.

Voor mannen die drager zijn van een 
BRCA1-genmutatie is het nog niet geheel 
duidelijk of er een verhoogd risico is. 
Dat lijkt niet zo te zijn. Voor deze groep is 
er dan ook geen screeningsadvies.

Prostaatkanker, zou er erfelijke aanleg 
kunnen zijn?
Bij ongeveer 5-10% van alle patiënten met 
prostaatkanker is sprake van erfelijke of 
familiaire aanleg. Heel exacte getallen over 
Nederland zijn er niet. Mutaties in BRCA1 en 
BRCA2 zijn niet de enige DNA mutaties die 
een rol kunnen spelen. Er kan ook sprake zijn 
van een andere mutatie. Dat er erfelijke of 
familiaire aanleg is, betekent niet altijd dat 
de betreffende genmutatie ook gevonden 
kan worden. ›

Het DNA bevat een 
soort ‘code’ waarin 

al onze erfelijke 
eigenschappen zijn 

vastgelegd
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Wanneer is er reden voor genetisch 
onderzoek?
Als er bij meerdere familieleden 
prostaatkanker voorkomt, als er bij 
verwanten eierstokkanker voorkomt, als er 
borstkanker voorkomt bij mannen, als er 
borstkanker voorkomt bij vrouwen onder de 
50 (of 60 als ze triple negatieve borstkanker 
hebben) kan er sprake zijn van erfelijke 
aanleg. Er is een vermoeden dat ook bij 
mannen met uitgezaaide of agressieve 
prostaatkanker vaker een mutatie zou 
kunnen voorkomen. Op dit moment zijn 
de exacte criteria nog niet goed te geven. 
Overleg daarom met de huisarts of uroloog. 
Deze kan ook altijd een klinisch geneticus 
raadplegen.

Waarom zou je het willen weten?
Weten dat er een BRCA-mutatie in de 
familie zit is best een last, maar het biedt 
familieleden wel de mogelijkheid om 
borstkanker en prostaatkanker vroeg op te 
sporen en borstkanker en eierstokkanker 
tijdig te behandelen of zelfs te voorkomen. 
Ook geeft het voor prostaatkankerpatiënten 
mogelijk behandelopties.

Kunnen gezonde mensen die getest zijn 
op erfelijke aanleg voor kanker nog wel 
een hypotheek krijgen? 
Het is één van de hardnekkige mythes 
dat gezonde mensen die getest zijn geen 
overlijdensrisicoverzekering of hypotheek 
meer kunnen krijgen. Voor de meeste 
mensen blijkt dit echter geen probleem. 
Er is echter een wettelijk bepaalde 
vragengrens van momenteel € 268.125,--. 
Als het bedrag dat je wilt verzekeren onder 
deze vragengrens ligt, mag er dus niet 
naar erfelijke aanleg voor kanker worden 
gevraagd. Meer informatie vind je op: 
https://brca.nl/nl/verzekeringen

Wat zijn de behandelopties bij kanker die 
is veroorzaakt door een BRCA-mutatie?
In kankercellen werkt soms één van de 
DNA-reparatiemechanismen niet goed. 
Dat zou voor de behandeling van de kanker 
zelf wel eens een voordeel kunnen zijn.  
Met chemotherapie wordt schade 
aangericht aan kankercellen. Een eiwit 
genaamd PARP (staat voor ‘poly ADP 
ribose polymerase’) speelt een rol bij de 

DNA-reparatie. Momenteel worden er 
geneesmiddelen onderzocht die 
PARP remmen. Deze PARP-remmer 
versterkt de werking van de chemotherapie 
en deelt als het ware een extra klap uit aan 
de kankercel. 
PARP-remmers zijn 
mogelijk ook zonder 
chemotherapie 
veelbelovend voor BRCA 
gerelateerde kanker. 

Momenteel worden bij 
uitgezaaide castratie-
resistente prostaatkanker 
de PARP-remmer olaparib (AvL, Hilversum, 
Zwolle, Leiden, Tilburg, Nijmegen) en de 
PARP-remmer niraparib (Alkmaar, VuMC, 
Nijmegen, Rotterdam) onderzocht. De 
studies zoeken nog deelnemers. n

Meer informatie kunt u vinden op 
www.oncogen.nl 
Bij vragen en zorgen kunt u altijd mailen 
naar info@pks.nl of naar info@oncogen.nl

Als een 
beschadigde cel 
blijft delen, wordt 

het een tumor



Op de hoogte blijven van ons nieuws? 
Volg ProstaatKankerStichting.nl dan op;

Facebook: https://www.facebook.com/  
   prostaatkankerstichting/

Twitter:  @PKS251014

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/ 
   prostaatkankerstichting/
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Nieuwe voorlichtingsfilm 
ProstaatKankerStichting.nl

Filmopnames bij 
dr. Jack Beck, 
uroloog in het 

St. Antonius 
Ziekenhuis in 
Nieuwegein

In de afgelopen maanden hebben 
enkele vrijwilligers en medewerkers van 
ProstaatKankerStichting.nl, samen met  
ABC communicatie & mediaproducties, 
hard gewerkt aan een nieuwe 
voorlichtingsfilm. 

Voor deze film hebben we een 
prostaatkankerpatiënt en zijn partner 

geïnterviewd, onze vrijwilliger 
Harm Kuipers komt aan het 
woord en voorzitter Kees van 
den Berg benoemt waar wij ons 
mee bezig houden. Daarnaast 
hebben we dr. Jack Beck, uroloog 
in het St. Antonius Ziekenhuis in 
Nieuwegein geïnterviewd.

Positieve uitstraling
Het eindresultaat is een film 

van deze tijd met een positieve uitstraling, 
maar die ook de impact van prostaatkanker 
voor de patiënt en zijn partner laat zien. 
Ook het belang en de activiteiten van 
ProstaatKankerStichting.nl en

de ontwikkelingen op het gebied van 
prostaatkanker worden belicht. Daarnaast 
nodigt de film uit om naar de website 
te gaan voor meer informatie of naar de 
informatiestand op voorlichtingsavonden.

De nieuwe film is voor het eerst getoond 
op de Vrijwilligersdag op 15 mei jl. en 
werd daar enthousiast ontvangen. Daarna 
is hij op onze website en social media 
geplaatst. Vanaf 15 mei wordt deze film ook 
gebruikt op voorlichtingsbijeenkomsten in 
ziekenhuizen en bij inloophuizen.

Ook de nieuwe film bekijken?
Ga naar www.prostaatkankerstichting.nl 
en u ziet de film meteen staan op de 
homepagina bij ‘Uitgelicht nieuws’. 
Of bekijk hem op Youtube: 
https://youtu.be/eBW1eznLbhI.

We willen alle deelnemers aan deze film 
bedanken voor hun medewerking! n

de film nodigt 
uit om naar de 

website te gaan 
voor meer 
informatie

Wij zijn ook actief op social media
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De discussie over de behandeling van 
prostaatkanker ging vroeger vooral 
over de sequentie van de verschillende 
behandelmodaliteiten, maar tegenwoordig 
steeds meer over layering, zoals de 
behandelcombinatie docetaxel+ADT. 
Dit was de belangrijkste boodschap op de 
satellietbijeenkomst Optimising survival 
in metastatic castration-resistant prostate 
cancer (mCRPC) tijdens het congres van 
de European Association of Urology in 
Londen.

Bertrand Tombal uit Brussel, spreker op het 
DUOS symposium 2015, stond stil bij de 

heterogeniteit van prostaatkanker. 
Hij noemde het van groot belang om de 
kanker op de juiste manier en op het juiste 
moment te behandelen. Vooral ook bij wie 
en op welk moment? Dit geldt ook voor 
middelen als abiraterone en enzalutamide. 
‘We hebben geleerd dat een groot 
percentage primair resistent kan zijn voor 
middelen als abiraterone en enzalutamide. 
De respons op initiële ADT therapie kan dan 
wellicht richting geven.’

Therapieën goed monitoren
Patiënten met een respons van minder dan 
12-16 maanden zijn wellicht beter af met 
initieel chemotherapie. Bij het inzetten van 
abiraterone en enzalutamide is het zaak 
om de therapieën goed te monitoren. 
Alleen monitoren op PSA kan dan wellicht 
misleidend zijn aangezien patiënten 
weliswaar een mooi stabiel PSA-beeld 
kunnen laten zien, maar toch progressief 
kunnen	zijn.	Het	sequentieel	inzetten	van	
abiraterone en vervolgens enzalutamide 

en vice versa lijkt niet succesvol in verband 
met secundaire resistentie ten gevolge 
van de veranderende tumorkenmerken. 
Bij progressie op docetaxel ten gevolge 
van geen of onvoldoende respons biedt 
cabazitaxel goede mogelijkheden als 
vervolgbehandeling.

Prof. De Bono van het Royal Marsden 
Instituut besteedde veel aandacht aan 
mogelijke nieuwe behandelopties, zowel de 
combinatie van bestaande middelen als wel 
nieuwe geneesmiddelen (immunotherapie, 
nieuwe pathways).

Een speciale blik werd gericht op de oudere 
patiënt. Prof. Nicolas Mottet uit Frankrijk 
besprak hoe ouderen benaderd moeten 
worden. Hij wees hierbij naar de SIOG-
richtlijn 2017 van de International Society 
of Geriatric Oncology. Hierin staat een 
stroomschema	waarin	de	fitheid	van	een	
75-jarige wordt gescoord. Dat gebeurt 
met relatief eenvoudige tests die door de 
verpleegkundige in 10 tot 15 minuten kan 
worden uitgevoerd. Op die wijze kan snel en 
makkelijk de conditie en cognitieve status 
van de patiënt worden ingeschat.

Fit minder Fit
Is	de	persoon	in	kwestie	nog	fit,	dan	moet	
deze worden behandeld als een jongere man 
met gemetastaseerde, castratieresistente 
prostaatkanker.	Is	de	patiënt	minder	fit,	
dan kan eventueel een lagere dosering 
overwogen worden. Is de patiënt nog 
minder	fit,	dan	moet	er	in	ieder	geval	lager	
gedoseerd	worden.	Zit	de	patiënt	qua	fitheid	
in de laagste categorie, dan is behandeling 
niet zinvol. Er volgt dan een palliatief beleid.

‘Over het algemeen kun je stellen dat we 
niet meer naar leeftijden moeten kijken bij 
de behandeling van prostaatkanker, maar 
naar comorbiditeit’, aldus Mottet. n

Bron: DUOS Nieuwsbrief

Behandelen op de juiste manier en op het juiste moment cruciaal

Waarom inzetten 
verschillende therapieën?
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 Felix Metselaar

Leven met kanker is zwaar, zeker ook voor 
je dierbaren. U en uw naasten moeten 
alle zeilen bijzetten om op een zo goed 
mogelijke manier aansluiting te behouden 
met uw directe woon- en werkomgeving 
en de maatschappij.

Op z’n tijd moet je er even uitbreken, 
ontsnappen aan de werkelijkheid, nieuwe 

energie opdoen. De Stichting 
VaarKracht begrijpt dat uit eigen 
ervaring maar al te goed. Daarom 
organiseert VaarKracht voor 
kankerpatiënten en hun naasten 
overal in het land kosteloos 
onvergetelijke PrivéVaartochten en 
GroepsVaartochten van april tot 
oktober.

VaarKracht is een vrijwilligersorganisatie, die 
een nautische belevenis biedt aan mensen 
met kanker, de partner, kinderen, ouders, 
gouden buren, familie, verzorgers en 
vrienden die nauw verbonden zijn met hun 
geliefde met kanker.

Heerlijk uitwaaien
VaarKracht biedt aan om een paar uurtjes 
tot een hele dag, mee te varen op een 
zeilschip of motorboot. U kunt kiezen uit 
een grote vloot, uiteenlopend van een 
leuke sloep of klein jacht tot een botter, 
tjalk of stoere driemaster. Op het water 

al je zorgen vergeten. Even een moment 
geen kankerpatiënt en heerlijk uitwaaien. 
Gedachten verzetten. Misschien een goed 
gesprek. De toekomst weer aankunnen. 
Samen met de schipper, de crew en 
enkele dierbaren komt de patiënt los van 
de mallemolen van medische controles, 
onderzoeken en uitslagen.

Meer informatie vindt U op 
www.vaarkracht.nl. Via deze site kunt U zich 
aanmelden. Een Privévaartocht is bedoeld 
om in intieme sfeer, in klein gezelschap een 
dag op het water te beleven. U gaat met 
uw partner, kinderen, familie, goede buren, 
vrienden of  mantelzorger op een boot. 
Een Privévaartocht bestaat meestal uit van 
vier tot maximaal zes personen. 
Een Groepsvaartocht is met meerdere 
personen die u wellicht nog niet kent. 
De ontmoeting met lotgenoten en het 
onderling uitwisselen van ervaringen geeft u 
energie en kracht om de toekomst weer aan 
te kunnen. De opstapplaats en de data van 
de vaartochten vindt U op 
https://www.vaarkracht.nl/voor-wie/
vaartochten-en-evenementenkalender-2018/

Donatie
De kosten worden gedragen door de 
schippers, de donateurs en de sponsoren 
van VaarKracht. Ligt het binnen uw 
mogelijkheden, dan stellen wij een donatie 
zeer op prijs. n

Even een moment geen kankerpatiënt en heerlijk uitwaaien 

Vergeet je zorgen op 
het water 

Gedachten 
verzetten, 

misschien een 
goed gesprek

Rustig varen door 
een schitterend 
landschap
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 Piet Braal Regiovertegenwoordiger 
  Utrecht/Flevoland

Na een goede voorbereiding ging op 
19 maart het eerste Prostaatkankercafé 
in het Meander MC in Amersfoort 
van start. Een initiatief van het 
Prostaatcentrum Midden-Nederland voor 
prostaatkankerpatiënten en hun partners.

Ruim 60 deelnemers hadden zich aangemeld 
voor deze bijeenkomst. Om de avond in een 
ontspannen sfeer te laten verlopen was de 
foyer gezellig ingericht.

Bij binnenkomst werden de gasten voorzien 
van koffie en thee en kregen zij een tasje 
met documentatie over het Meander, 
ProstaatKankerStichting.nl en het 
Toon Hermans Huis zodat thuis kon worden 
nagelezen wat de verschillende instellingen 
voor hen kunnen betekenen. Het 
bijgevoegde vragenformulier kon na afloop 
worden ingevuld en ingeleverd, belangrijk 
voor de evaluatie van de avond. Daarna 
werd verzocht plaats te nemen aan de tafels 
in de ‘gelagkamer’.

Ankie Krol, verpleegkundig specialist o.a. 
werkzaam op de polikliniek urologie, heette 
de aanwezigen hartelijk welkom en lichtte 
het programma van de avond toe.

Laatste ontwikkelingen
Als eerste sprak Dr. Anko Kooistra, uroloog 
Prostaatcentrum Midden-Nederland, over 
de laatste ontwikkelingen in de diagnostiek 
en behandeling van prostaatkanker, 
verduidelijkt met een PowerPoint 

presentatie. Er was een korte gelegenheid 
voor het stellen van vragen.

Hierna werd op een aansprekende 
manier door Dr. Farida van Reij, uroloog 
Prostaatcentrum Midden-Nederland het 
onderwerp prostaatkanker, relatie en 
seksualiteit besproken, ook ondersteund 
door een PowerPoint presentatie. 
Een aansprekend verhaal dat een grote 
mate van herkenning opriep.

Ervaringen uitwisselen
Na de pauze gingen de deelnemers met 
elkaar in gesprek, de vrijwilligers van PKS en 
het THH-Amersfoort leidden de discussies. 
In een uitstekende sfeer en opvallende 
openheid werden ervaringen met elkaar 
uitgewisseld.

Bij de presentatietafel van de PKS konden 
wij met deelnemers in gesprek gaan.

Binnenkort zal de evaluatie 
van deze avond plaatsvinden 
waarbij gekeken wordt hoe wij 
onze samenwerking kunnen 
intensiveren en aan dit initiatief 
continuïteit kunnen geven.

We zien terug op een uitstekend 
verlopen bijeenkomst die 
professioneel was voorbereid 
door Joyce Giesbers, manager op de poli en 
haar team. n

Mede namens de PKS collega’s, 
Felix Metselaar, Gert van Leeuwen, 
Gijs van Banning en Rien Knol.

Start 
Prostaatkankercafé 
in Amersfoort

60 deelnemers in 
de ‘gelagkamer’

PKS kon zich 
bij de 

presentatietafel 
promoten
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WIE KOMT ONS TEAM VERSTERKEN?

De mensen aan de lotgenotentelefoon (de 0800 lijn) doen heel 
dankbaar werk. Door het wegvallen van enkele leden uit het 
team is er behoefte aan versterking.

Welke lotgenoot is bereid om daar eens per 2 weken een 
dagdeel aan te besteden? Partners van een lotgenoot zijn ook 
welkom. Training voor het werk kan geregeld worden.

Meld je dan alsjeblieft bij Rien Knol 
(RienKnol@ProstaatKankerStichting.nl) of bij het secretariaat 
Secretariaat@ProstaatKankerStichting.nl.

Pag  Nr 23 Juni 2017
5  Snelle diagnose met de e-nose?
8  Pilot voeding in Flevoland
10  PSMA PET scan
14  Verspreiding kankercellen
17  Select MDx test beschikbaar
21  Aart Vorstenburg, weetgierige   
  lotgenoot
26  HDR brachy plus uitwendige    
  bestraling
28  Witboek EAU 

Pag  Nr 22 Maart 2017
5  Prostaatkanker Centrum 
  Noord-Nederland
8  Dementie door      
  hormoonbehandeling?
10  Samen Beslissen
12  Vervolg Karel Gooren (Actinium)
13  Chemo en prostaatkanker
15  Oncologische revalidatie
22  Voeding, bewegen en kanker
26  Pijn bij kanker
30  Huisarts protocol bij     
  prostaatkanker

Pag. Nr 21 December 2016
5  Hoofdhuidkoeling tegen kaalheid
7  Pembrolizumab
10  Neem het gesprek met de 
  dokter op
12  Brachy in een enkele dosis
15  Sponsoring
17  Vrijwilligers dag
25  Meander nieuwe ontwikkelingen
26  Radium 223
30  Eerste diagnose met 
  PSMA-PET/CT-scan?
33  Prozib
35  ESMO Congres 2016
36  Overzicht lopende onderzoeken

Pag. Nr 20 September 2016
7  Concentratie PK operaties
10  Actinium-PSMA, vervolg
13  Male Sling
14  Nieuwe PK testen
15  Robot, wel of niet een zegen
18  Androskat
24		 Enquête	CRPC	2016
27  Irreversibele Electroporatie
28  IMPROVE

 Harry Boogh

Vrijdagmiddag 18 mei organiseerde het 
Deventer Ziekenhuis in samenwerking met 
PKS-vrijwilligers van de regio Overijssel 
een voorlichtingsbijeenkomst voor 
patiënten en belangstellenden. Plaats van 
handeling het Auditorium.

Rond half twee ontstond er een flinke 
opstopping voor de liften die de bezoekers 
naar de etage van de zaal moesten brengen. 
Al gauw bleek dat er voor de uiteindelijk 
120 belangstellenden te weinig stoelen in 
de zaal beschikbaar waren. Er werden extra 
stoelen aangevoerd en niemand hoefde te 
staan.

Hoofdrol in het programma had Tineke 
Wolters, algemeen en oncologisch uroloog.
Zij presenteerde op een plezierige, heldere 
en toegankelijke wijze welke vormen van 
hormoontherapie er zijn en in welke situaties 
die worden gegeven. Op vragen uit de 
zaal gaf zij antwoorden die door iedereen 
makkelijk begrepen werden.

Bijwerkingen 
Na de presentatie van Tineke zijn 
enkele casemanagers ingegaan op de 
bijwerkingen die zich kunnen voordoen bij 
de behandeling met hormonen, of beter 
gezegd met anti-hormonen. Bij aanvang 
werd al uitgelegd dat de behandeling juist 
gericht is om de eigen hormoonproductie 
(testosteron) te remmen of stil te leggen. 
Een fysiotherapeut en een ergotherapeut 
zijn vervolgens ingegaan op de invloed die 
de behandeling op het dagelijks leven kan 
hebben.
Zij gaven tal van tips hoe je daar het best 
mee om kan gaan en de bijwerkingen 
hanteerbaar kunt houden.

Tot slot, dat was een primeur, werd de 
gloednieuwe PKS-film vertoond.
Het viel op hoe de scenes en uitspraken 
in de film aansloten bij de beleving van de 
aanwezige patiënten en aspecten die in de 
presentaties naar voren zijn gekomen. n

Stoelen 
tekort

Tineke Wolters tijdens 
haar presentatie over 

hormoontherapie.
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In Gouda werken sinds twee jaar 
verschillende (patiënten)

verenigingen samen in het 
Patiënten Contact Groene 
Hart (PCGH). PCGH wil 
gezamenlijk ideeën 
opdoen en op trekken. 
De eerste activiteit 

van PCGH was een 
schrijfwedstrijd met als 

thema ‘Bewegen doet me wat’. 
Op 22 februari is in samenwerking 

met het Groene Hart Ziekenhuis een 
symposium georganiseerd.

Margriet Mataheru, (MS Vereniging 
Zuid-Holland Oost) presenteerde de 
avond. Wil Konings sprak over haar boek 
‘De Powerpatiënt (hoe maak je jezelf 
sterk als patiënt). Wilco van Wensveen, 
fysiotherapeut liet de deelnemers bewegen. 
Astrid van der Bas van het GHZ vertelde 
over de Patiënt als Partner en Hanneke 
Leroux (oud stadsdichter en werkzaam in 
het GHZ) reikte de prijzen van de 
schrijfwedstrijd uit.

De PKS stand werd deze avond verzorgd 
door Marten den Uijl en Jan van der Kooi.         

De powerpatiënt
Wil Konings vertelde hoe je met behulp van 
de POWER-piramide de beste zorg kunt 
krijgen. De kern van haar verhaal: Stel je als 
patiënt actief op en werk goed samen met 
de artsen.

In het bloed meegevoerde tumorcellen bruikbaar als vloeibaar biopt

De Powerpatiënt

Margriet 
Mataheru, 
(MS Vereniging 
Zuid-Holland Oost) 
presenteerde de 
avond.

Fysiotherapeut Wilco bracht de aanwezigen in 
beweging.

De prijswinnaars van de schrijfwedstrijd
vlnr: Jet van Tiel 3e prijs, Ronald van Assen 2e prijs, Hanneke Leroux, Arnout Menkveld 1e prijs
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Waar staat POWER voor?
P staat voor Principes: bepaal je 
uitgangspunten en neem de regie in 
handen. Stel jezelf de vraag wat is voor mij 
het belangrijkste? Dat helpt je om de beste 
keuzes maken in de loop van het traject; 
O staat voor Onderzoeken: je kunt zelf 
bijdragen aan een correcte en snelle 
diagnose door je artsen volledig en juist te 
informeren;
W staat voor Weten: verzamel alle 
benodigde informatie over de verschillende 
opties van behandelingen. Vervolgens kies 
je, samen met je arts, de behandeling die bij 
jou past;
E staat voor Energiek: werk vervolgens 
samen met je artsen en het verplegend 
personeel. Een behandeling heeft de 
meeste kans van slagen als je die niet 
passief ondergaat maar er actief aan 
meedoet.
R staat voor Resultaat: Probeer het bereikte 
resultaat te behouden. Dat geldt bij 
complicaties en nieuwe klachten, maar ook 
voor je eigen therapietrouw.

Door je als patiënt actief op te stellen draag 
je bij aan de beste uitkomst. Wees kritisch.
Meer weten over De powerpatiënt van Wil 
Konings? Op de site www.powerpatient.nl 
kun je haar boek bestellen en het werkboek 
gratis downloaden.

De Patiënt als Partner
Astrid van der Bas haakte in op de lezing 
van Wil Konings door aan te geven dat 
het GHZ ook actief is met het project ‘de 
patiënt als partner’. Zij benadrukte net als 
Wil Konings het belang om je als patiënt 
actief op te stellen en vragen te stellen aan 
de arts. 
Bereid je gesprek met je arts voor:
• Wat is je doel? Ik ben pas tevreden als….
• Schrijf je vragen op: 
 o Wat zijn mijn mogelijkheden?
 o Wat zijn de voor- en nadelen van   
    mijn mogelijkheden?
 o Wat betekent dat in mijn situatie?
• Ga het liefst samen in gesprek met je arts
• Laat je horen: geef aan wat je behoeftes  
 zijn

Prijswinnaars 
Schrijfwedstrijd ‘Bewegen 
doet me wat’
Hanneke Leroux reikte 
de prijzen aan de winnaars van de 
schrijfwedstrijd uit. De opdracht was 
een ervaringsverhaal te schrijven over 
het thema ‘Bewegen doet me wat!’ 
Wat kom je tegen bij bewegen met jouw 
aandoening/beperking? Hoe ga je er mee 
om en waarom ben je aan het 
bewegen gegaan? Wat hield 
je aanvankelijk tegen? 
Hoe draagt bewegen bij 
aan jouw kwaliteit van 
leven?

De verhalen waren 
persoonlijke ervaringen 
van de schrijvers, allen met 
een verschillende aandoening. Deze 
aandoeningen zorgen voor verschillende 
symptomen en effecten in het dagelijks 
leven. Toch waren er veel overeenkomsten 
over bewegen. Het zoeken van je grenzen 
en doorzetten lopen als rode draad door de 
verhalen.
Wat is bewegen? Iemand met een ziekte 
denkt niet direct aan sporten. Alledaagse 
bewegingen kunnen soms al een opgave 
zijn. De jury werd geraakt door 
de positieve toon van de 
verhalen, de volharding 
die eruit sprak om te 
blijven bewegen en 
oefenen, ondanks pijn en 
vermoeidheid. Met als 
resultaat dat je toch nog 
iets leuks van je leven kunt 
(blijven) maken.

Wilt u de verhalen lezen van de inzenders? 
Kijk dan op de website van PCGH.

Wil Konings 
sprak over 
haar boek ‘
De Powerpatiënt.

Door je als patiënt 
actief op te stellen 
draag je bij aan de 

beste uitkomst

Het zoeken van 
grenzen en 

doorzetten lopen 
als rode draad 

door de verhalen

Astrid van der Bas: 
Bereid je gesprek 
met de arts voor.
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