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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.
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We laten ons hoofd niet hangen
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De NVU, wat is dat?
PCNN al 2 jaar actief

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 partneraangelegenheden. Indien de 0800 lijn langdurig in gesprek is en u belt met
nummerherkenning wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.
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Kees van den Berg

Na een prachtige zomer zijn de
eerste bestuursvergaderingen en
overlegmomenten weer geweest.
De afgelopen periode heeft
prostaatkanker veel aandacht gehad,
gezien de ontwikkelingen en de nieuwe
mogelijkheden.
ProstaatKankerStichting.nl (PKS) ziet de
behandelmogelijkheden en de kwaliteit
van zorg en leven voor iedere patiënt
verbeteren.
Hulp van de Vriendenloterij voor
Lutetium behandeling
Een mooi voorbeeld is de actie die het
Radboudumc, het UMC Groningen en het
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
zijn gestart met medewerking van de
Vriendenloterij. Het doel van dit project
is om de veelbelovende Lutetium
behandeling in het verzekerde pakket
te krijgen. Met deze behandeling zijn in
het buitenland reeds goede resultaten
behaald bij patiënten met uitgezaaide
prostaatkanker. Maar om de behandeling
vergoed te krijgen moet nu een Nederlands
onderzoek bewijzen dat deze therapie
het ziekteproces vertraagt en soms zelfs
genezend is. De actie is erop gericht om
dit onderzoek te kunnen financieren.
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Visie PKS
Recent bent u geïnformeerd over de
concentratie van de prostaatkankerzorg in
Nederland. Allereerst worden de operaties
op een beperkt aantal ziekenhuislocaties
uitgevoerd. Zorgverzekeraar Zilveren

Kruis heeft drie koploperziekenhuizen
geselecteerd op het gebied van
prostaatkankeroperaties: het Antoni van
Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam,
het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in
Nijmegen en het Maasstad Ziekenhuis in
Rotterdam. Deze drie locaties (en de daarbij
aangesloten partnerziekenhuizen) krijgen
een driejarig contract met een vrij volume.
Zij kunnen hierdoor groeien in het aantal
prostaatkankeroperaties dat ze uitvoeren.
PKS is samen met NFK betrokken geweest
bij dit selectietraject. Dit resultaat is een
mooie stap in de verdere realisatie van de
visie van PKS.
Ook andere ziektekostenverzekeraars
betrekken PKS en daarmee de patiënt bij
hun ambities om te komen tot betere zorg.
Het blijft echter niet bij de operaties;
PKS vindt dat concentratie op het gebied
van diagnostiek en behandeladvies spoedig
moet volgen. Ditzelfde geldt ook voor
bijvoorbeeld radio- en hormoontherapie.
PKS-aandachtspunten
Komende tijd wil PKS meer aandacht
besteden aan de positie van de huisarts bij
de diagnostiek en behandelmogelijkheden.
PKS pleit voor eenduidige informatie
wanneer een patiënt zijn huisarts vraagt
om een PSA-meting. Er blijkt nog veel
verschil te zitten in hoe huisartsen daarmee
omgaan. Een tweede aandachtspunt is de
communicatie tussen patiënt en specialist.
Gelukkig zijn veel van onze donateurs
tevreden over het contact dat zij hebben
met hun behandelend arts, maar er is zeker
nog ruimte voor verbetering. PKS wil zich
daar graag voor inzetten, in het belang van
onze medepatiënten.
Komt u ook naar onze jaarlijkse
donateursdag? Deze vindt plaats op
donderdag 11 oktober in de Agnietenhof in
Tiel. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, ook
voor het partnerprogramma. Wacht niet te
lang, want vol is vol!

Kees van den Berg
Voorzitter
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Analyse onderzoek

wereldwijd over

prostaatkanker

In 10 punten minder
kans op kanker’
Berrie van der Heide en Harm Kuipers

Een gezond gewicht is belangrijk voor een
lager risico op gevorderde prostaatkanker.
Dat blijkt uit het (deel)rapport over
prostaatkanker van het Wereld Kanker
Onderzoek Fonds en het internationale
WCRF-netwerk op basis van het Continuous
Update Project (CUP) dat eind mei 2018
werd gepubliceerd.
Het deelrapport over prostaatkanker is
gebaseerd op de grootste analyse van
onderzoek wereldwijd naar het verband tussen
voeding, lichaamsbeweging, lichaamsgewicht
en het risico op prostaatkanker. Het is het
eerste rapport over dit onderwerp sinds de
publicatie van het kankerpreventierapport
'Food, Nutrition, Physical Activity, and the
Prevention of Cancer' a Global Perspective' uit
2007.
Over het rapport
Voor het rapport 'Diet, Nutrition, Physical
Activity and Prostate Cancer' is onderzoek
wereldwijd naar voeding, lichaamsbeweging,
lichaamsgewicht en het risico op
prostaatkanker verzameld en geanalyseerd.
In totaal zijn er 104 studies meegenomen
in de analyse met gegevens van in totaal
9.855.000 mannen, waarvan 191.000 mannen
met prostaatkanker. Na de analyse heeft een
onafhankelijk panel van wetenschappers
het bewijs geëvalueerd en is tot conclusies
gekomen over welke factoren het risico op
het krijgen van prostaatkanker verhogen of
verlagen.
De bevindingen
Het panel van wetenschappers is tot de
conclusie gekomen dat er voor bepaalde
risicofactoren sterk bewijs is, en voor andere
factoren beperkt bewijs, dat ze een rol spelen

in het krijgen van prostaatkanker.
Enkele bevindingen:
Sterk bewijs
Overgewicht verhoogt het risico op
gevorderde prostaatkanker.
Een grotere lichaamslengte heeft een verband
met een hoger risico op prostaatkanker.
Hoe langer een man is, hoe hoger zijn
risico op prostaatkanker. Lichaamslengte op
zichzelf is waarschijnlijk geen directe oorzaak
van kanker. Lichaamslengte weerspiegelt
bepaalde groeipatronen vroeg in het leven.
Daarbij spelen ons voedingspatroon, leefstijl,
leefomgeving, genen en hormonen allemaal
een rol. Meer onderzoek naar dit verband is
nodig.
Het is onwaarschijnlijk dat het eten van
voeding met de voedingsstof bètacaroteen,
of het nemen van supplementen van
bètacaroteen, invloed heeft op het risico op
prostaatkanker.
Beperkt bewijs
Een hogere consumptie van zuivelproducten
verhoogt het risico op prostaatkanker.
Een voedingspatroon rijk aan calcium verhoogt
het risico op prostaatkanker.
Lees over alle bevindingen van het onderzoek
in het rapport op
https://www.wkof.nl/nl/onderzoek/hetcontinuous-update-project-cup/rapport-overprostaatkanker
Vergelijking met eerdere bevindingen
In vergelijking tot de bevindingen uit 2007 is
het wetenschappelijk bewijs voor een verband
tussen prostaatkanker en de volgende factoren
minder sterk geworden: ›
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Overgewicht
verhoogt
het risico op
gevorderde
prostaatkanker

- Voedingspatroon rijk aan calcium.
- Concentratie van de voedingsstof selenium
in het lichaam.
- Voedingsmiddelen met lycopeen
(o.a. tomaten).
De verandering in de sterkte van het
wetenschappelijk bewijs komt volgens de
onderzoekers door de ontwikkeling van onze

kennis over de aard van prostaatkanker en
de verschillende vormen hiervan sinds 2007.
Aanbevelingen van het Wereld Kanker
Onderzoek Fonds
Volg de aanbevelingen ter kankerpreventie
(zie kader) op voor een lager risico op
prostaatkanker. Bereken je BMI en meet je
buikomvang om erachter te komen of je een
gezond gewicht hebt. n

DE TIEN AANBEVELINGEN VOOR HET VERKLEINEN
VAN DE KANS OP KANKER
Deze aanbevelingen vormen de basis voor een gezonder leven. Met deze aanbevelingen kun je je kans
op kanker verkleinen. Het opvolgen van elke aanbeveling levert gezondheidswinst. Maar het best is
om alle aanbevelingen op te volgen, als een totaalpakket aan gezonde voeding en leefstijl.
1.		
		
2.		
		
3.		
		
		
4.		
		
		
		
5.		
		
6.		
		
7.		
		
8.
		
9.		
		
10.
		

BLIJF OP GEZOND GEWICHT
Houd je gewicht binnen gezonde grenzen en voorkom gewichtstoename op volwassen leeftijd.*
KOM IN BEWEGING
Maak lichaamsbeweging onderdeel van je dagelijks leven - loop meer en zit minder.
EET VEEL VOLKORENPRODUCTEN, GROENTE, FRUIT EN PEULVRUCHTEN
Maak volkorenproducten, groente, fruit en peulvruchten, zoals bruine bonen en linzen een belangrijk
onderdeel van je dagelijkse voeding.
EET ZO MIN MOGELIJK FASTFOOD EN ANDER VOORBEWERKT VOEDSEL WAAR VEEL VET,
ZETMEEL EN SUIKER IN ZIT.
Het beperken van deze producten helpt je minder calorieën binnen te krijgen en je gewicht gezond
te houden.
BEPERK HET ETEN VAN ROOD EN BEWERKT VLEES
Eet weinig rood vlees, zoals rund-, varkens- en lamsvlees. Eet weinig of geen bewerkt vlees.
DRINK ZO MIN MOGELIJK DRANKEN MET TOEGEVOEGDE SUIKERS
Drink vooral water en ongezoete dranken.
DRINK ZO MIN MOGELIJK ALCOHOL
Voor de preventie van kanker kun je het best helemaal geen alcohol drinken.
GEBRUIK GEEN VOEDINGSSUPPLEMENTEN VOOR DE PREVENTIE VAN KANKER
Probeer de voedingsstoffen die je nodig hebt alleen uit voeding te halen.
VOOR MOEDERS: GEEF JE BABY BORSTVOEDING, INDIEN MOGELIJK
Borstvoeding is goed voor zowel moeder als kind.
NA DE DIAGNOSE KANKER: VOLG ONZE AANBEVELINGEN, INDIEN MOGELIJK
Overleg met je zorgprofessional wat het beste is in jouw situatie.

EN OOK HEEL BELANGRIJK...
Om je kans op kanker te verkleinen is het ook belangrijk om niet te roken. Voorkom blootstelling aan tabak
en te veel zon. En bij blootstelling aan veel zon gebruik beschermende zonnecreme.
Door het opvolgen van deze aanbevelingen krijg je minder zout, verzadigde vetten en transvetten binnen.
Dit kan je helpen ook andere ziekten, zoals hart- en vaatziekten en diabetes, te voorkomen.
*Met gezonde grenzen wordt een Body Mass Index (BMI) tussen 18,5 en 24,9 kg/m2 bedoeld.
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Bron: https://www.wkof.nl/nl/kanker-voorkomen/verklein-de-kans-op-kanker/de-tien-aanbevelingen-voor-hetverkleinen-van-de-kans
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Prostaatkanker Netwerk rondom Antoni van Leeuwenhoek (AvL)

Goede stap op weg naar
expertcentra
Wim Nak

Negen ziekenhuizen in de regio NoordHolland, Flevoland en Gelderland bundelen
hun krachten waar het gaat om de aanpak
van prostaatkanker. Het gaat om de
Noordwest Ziekenhuisgroep (Alkmaar,
Den Helder, Heerhugowaard), Rode Kruis
Ziekenhuis (Beverwijk), VUmc/AMC, MC
Slotervaart, AvL (Amsterdam), St Jansdal
Ziekenhuis (Harderwijk) en MC Zuiderzee
Ziekenhuis (Lelystad).

van complicaties. Door gezamenlijk op te
trekken, van elkaar te leren en elkaar op
mogelijke verbeterpunten te wijzen wordt de
patiënt beter bediend. Regelmatig treffen
de deelnemers elkaar in kwaliteitscyclus
bijeenkomsten. Elke 6 maanden vindt er een
evaluatie plaats.

Uroloog Henk van der Poel (AvL) zegt
daarover:

Betere diagnose met MRI
Verbeteren blijft altijd mogelijk. Zo is bekend
dat de diagnose prostaatkanker beter wordt
gesteld met behulp van MRI-beelden. Maar
deze beelden blijken ook goed te gebruiken
om tevoren in te schatten welke patiënten
een hogere of lagere kans op incontinentie
hebben en of er sprake kan zijn van
zenuwsparing tijdens de operatie. Ingeval van
verhoogde kans op
incontinentie kan
Verbeteren
worden overwogen
om af te zien van
blijft altijd
een operatie en
mogelijk
wellicht een andere
behandelmethode in
te zetten.

‘Het belangrijkste doel van de ziekenhuizen
is: verbetering van de kwaliteit van zowel
diagnose als behandeling en nazorg. Met
toegenomen overlevingskansen en afname

Binnen het netwerk zijn alle diagnose-vormen
en behandelmethoden beschikbaar. Ook
brachy therapie en uitwendige bestraling.
De patiënt wordt verwezen naar het ›

Vanaf 1 september 2018 worden patiënten
voor hun operatie doorverwezen naar het AvL
in Amsterdam, waar dan iedere deelnemende
uroloog uit de verschillende ziekenhuizen
minstens 50 prostaatverwijderingen per
jaar zal uitvoeren. Dit zou de schijn kunnen
wekken dat het slechts om concentratie van
operaties zou gaan. Maar het netwerk beoogt
met de samenwerking veel meer.
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ziekenhuis dat hem het beste zou kunnen
helpen bij wat hij in zijn situatie nodig
heeft.
De informatievoorziening aan
en van de patiënt wordt beter
gestructureerd, nu aan de hand van
een boekje, waarin de resultaten van
de Prokeus *) studie zijn verwerkt.

Dr. Henk van der Poel:
Het doel is verbetering
van kwaliteit, diagnose,
behandeling en nazorg.

Betere communicatie is ook hard
nodig, want het blijkt dat wel 60% van de
patiënten onjuiste verwachtingen heeft
van de behandeling waar hij aanvankelijk
een voorkeur voor heeft. Die 60% is niet
goed in staat om vragen over bijv. voor- en
nadelen van die behandeling correct te
beantwoorden. Verantwoord keuzes maken
is dan twijfelachtig.
Beter inzicht en argumenten
De arts in het netwerk verschaft hem een
beter inzicht en zal met argumenten staven
waarom hij of zij een andere behandeling
voorstelt. De aldus beter geïnformeerde
patiënt kan zijn voorkeur wijzigen, doet

Het netwerk
beoogt met de
samenwerking
veel meer

dat ook vaak
en blijkt dan te
behoren tot de
groep patiënten
met het beste
resultaat, de minste bijwerkingen en de
hoogste tevredenheid achteraf over zijn
behandeling.’

In de visie van PKS is een dergelijke
bundeling van krachten een goede stap
op weg naar de gewenste expertcentra voor
diagnose, behandeling en nazorg.
En gelukkig is dit nieuwe netwerk niet
het enige in ons land. Eerder zijn vanuit
Groningen, Rotterdam en Nijmegen
soortgelijke initiatieven ontwikkeld.
Lotgenoten krijgen daar medische zorg naar
de laatste stand van de techniek en dat is
een goede ontwikkeling. n
*) Over de Prokeus studie treft u elders in dit
blad een artikel.
.

IK DONEER VOOR

LEUKE ERVARING OM MET JE VOLWASSEN KINDEREN MEE TE MOGEN DOEN
AAN EEN (SOCIAL MEDIA) COMMERCIAL VOOR EEN GOED DOEL
René Landman

Het KWF heeft mij in mei benaderd of ik mee wilde doen aan een social media commercial voor de actie
‘Ik doneer voor’. Sinds januari 2016 weet ik dat ik uitgezaaide prostaatkanker heb. Lang hoefde ik hierover
niet na te denken. Ik vroeg mijn (volwassen) kinderen Steve en Mike om mee te doen aan deze commercial.
Zij waren ook meteen enthousiast. Het reclamebureau Kapooow uit Amsterdam vroeg of ik een leuke locatie
wist waar de film opgenomen kon worden. Toen heb ik het AZ stadion in
Alkmaar geopperd. Zij vonden dat een prima idee. Ik heb AZ benaderd
of zij ook mee wilde werken, AZ reageerde positief op dit verzoek.
Op 31 mei zijn de opnames in en om het stadion van AZ gemaakt, in
diezelfde week vond ook het evenement ‘Nederland staat op tegen
kanker’ plaats, daarna is mijn oudste zoon Steve geïnterviewd. Inmiddels
zijn beide films online gegaan. Volgens alle partijen mag het resultaat er
zijn en daar zijn wij het ook mee eens!
Zie ook:			: https://www.kwf.nl/pages/default.aspx
Video kort (30 sec.)
: https://youtu.be/kMVLkafB75g
Video lang (2min.)
: https://youtu.be/R9pIO7jQo5A
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Nucleaire therapie binnenkort ook vergoed?

Samenwerking met
Vriendenloterij
Rien Knol
Voor patiënten met uitgezaaide
prostaatkanker is substantiële
levensverlenging met een goede kwaliteit
van leven te bereiken door 4 tot 6 keer
nucleaire therapie te ondergaan. Van
groot belang dus.
In Nieuws 19 en 20 stonden artikelen over
de PSMA-Lutetium/Actinium behandelingen
die onze helaas overleden oud
penningmeester Karel Gooren in Heidelberg
heeft ondergaan. Voor die behandelingen
betaalde zelf hij per keer € 6.000.
In Nederland worden die behandelingen niet
vergoed door de zorgverzekeraars.
PKS wil bereiken dat deze behandeling voor
alle prostaatkankerpatiënten die daarvoor
in aanmerking komen wel vergoed gaat
worden. Belangenbehartiging pur sang.
PKS is met Professor Gerritsen van het
Radboud UMC in gesprek gegaan om te zien
hoe deze behandeling in het basispakket
opgenomen kan worden. Daarvoor blijkt
het nodig om in Nederland een klinische
studie uit te voeren om wetenschappelijk
verantwoord te bewijzen dat de behandeling
effectief is. De kosten van een dergelijke
studie worden geraamd op € 1,5 mln.
Het KWF wil niet bijdragen aan deze studie,
want het betreft een reeds bestaande
behandeling. Dus wij moeten dat geld op
andere wijze bij elkaar zien te krijgen.
Als resultaat van heel veel overleg met
alle betrokken partijen ligt er nu zowel een
studieplan als een financieringsplan.
Studieplan
De studie vindt plaats in drie ziekenhuizen:
RadboudUMC, Antoni van Leeuwenhoek
ziekenhuis en UMC Groningen. Met veel
inspanning is geregeld, dat deze

ziekenhuizen de stof Lutetium 177 mogen
gebruiken. Zij voldoen aan uiterst strenge
criteria. Als het begin van € 1,5 mln
beschikbaar is, dan kan de studie van
start. In de hoop en verwachting dat het
studieresultaat ertoe zal leiden dat de
behandeling in het basispakket van de
zorgverzekering zal worden opgenomen.
Financieringsplan
PKS heeft langs vele wegen geprobeerd de
€ 1,5 mln ergens te vinden en is uiteindelijk
uitgekomen bij de Vriendenloterij.
Met een speciale actie worden in
supermarkten loten uitgegeven, waarvan een
deel van de opbrengst exclusief bestemd
is voor deze studie. Nog niet alle grote
retailers doen aan deze actie mee, maar de
eerste twee zijn op 26 augustus al gestart, te
weten bij Deen en bij EMTĖ. Waarschijnlijk
zullen nog wel meer grootwinkelbedrijven
volgen.
Zij steunen hiermee het onderzoek dat
de nucleaire therapie beschikbaar moet
maken. Vooral prostaatkankerpatiënten
met uitzaaiingen die voldoen aan bepaalde
criteria zullen daar baat bij hebben.
Omdat vaders, vrienden, opa’s, broers,
ooms en neven er recht op hebben de
best beschikbare behandeling te krijgen
PKS is verheugd nu te kunnen melden
dat al het harde werken nu vruchten gaat
afwerpen.
Wij verwachten op deze manier het
benodigde bedrag voor de klinische studie
op te kunnen halen. Aan alle betrokkenen
zijn we veel dank verschuldigd. n
Krijgt u zo’n lot aangereikt, dan weet u
wat u moet doen…….meespelen voor
het goede doel.
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De inzet van de mCRPC keuzehulp kan van
toegevoegde waarde zijn

‘Samen beslissen’

bij mCRPC-patiënten
Isabel de Angst beschreef de ontwikkeling van de ‘kieswijzer’

Isabel de Angst is artsonderzoeker Urologie in
het Elisabeth-Twee
Steden Ziekenhuis en
het Erasmus MC

Voor deze
patiënten kan
behoud van
kwaliteit van
leven mogelijk
belangrijk zijn
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Isabel de Angst
In het vorige nummer stond op pagina
12 een artikel van Isabel de Angst
over ‘Samen beslissen’. Zij beschreef
daarin de ontwikkeling van een online
‘kieswijzer’ als toevoeging aan de reeds
jaren in Tilburg gebruikte keuzehulp
voor gelokaliseerd prostaatkanker.
In dit nummer een artikel van haar hand
over Samen beslissen bij mCRPC (als de
pk is behandeld, toch weer terugkeert
ondanks hormonale behandeling en is
uitgezaaid).
De afgelopen jaren is het aantal
levensverlengende behandelingen voor
gemetastaseerde Castratie-Resistente
Prostaatkanker (mCRPC) fors toegenomen.
Naast chemotherapie kan nu ook gekozen
worden voor Abirateron, Enzalutamide of
Radium-223.
Bij gebrek aan onderzoek dat deze
behandelingen direct met elkaar vergelijkt
en met name ook de volgorde, is een
goede plaatsbepaling van de diverse
behandelingen nog altijd onderwerp
van discussie. Door de toename van
behandelopties en het gebrek aan
wetenschappelijk bewijs wordt het
selecteren van de beste behandeling voor
een individuele patiënt steeds lastiger, voor
zowel de arts als de patiënt. Er moeten
afwegingen worden gemaakt tussen het
effect van de behandeling op kwaliteit van
leven en het effect op levensverwachting.
Daarnaast betreft het vaak mannen van
boven de 70 jaar met mogelijk meerdere

aandoeningen, waardoor hun conditie
beperkt kan zijn. Voor deze patiënten kan
behoud van kwaliteit van leven mogelijk
belangrijker zijn dan het effect van een
behandeling op de levensverwachting.
Deze mCRPC patiënten moeten bij
voorkeur behandeld worden op basis
van hun algehele conditie (inclusief
lichamelijke en geestelijke conditie),
in plaats van op alleen leeftijd. De G8
vragenlijst (een geriatrisch screenings
instrument) brengt met de antwoorden
op acht vragen objectief in beeld hoe
het met de kwetsbaarheid van een
patiënt gesteld is. Het gaat hierbij onder
andere om voedselinname en eventuele
gewichtsafname gedurende de afgelopen
drie maanden en het gebruik van het
aantal geneesmiddelen. Daarnaast
dienen mCRPC patiënten volgens de
richtlijn in een multidisciplinair overleg
(MDO) besproken te worden en dient de
voorkeur van de patiënt zelf meegenomen
te worden bij het adviseren van het
behandelbeleid.
Helaas ervaren patiënten vaak een
barrière om hun voorkeur met de arts
te delen, terwijl in dit stadium van de
ziekte belangrijke vragen een rol spelen,
zoals: ‘Wat wil ik nog bereiken met
mijn behandeling?’` en ‘Is mijn conditie
goed genoeg om nog een behandeling
te ondergaan?’. Om patiënten en hun
behandelteam te ondersteunen bij het
kiezen van de best passende behandeling
in dit stadium, kan de inzet van een
mCRPC keuzehulp van toegevoegde ›
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waarde zijn. Door het
Elisabeth-Tweesteden
Ziekenhuis is een mCRPC
keuzehulp ontwikkeld*.
Het feit dat deze
keuzehulp in kaart brengt
hoe de individuele
gezondheid van de
patiënt is, maakt deze
keuzehulp uniek.

Op deze manier is
de patiënt goed
voorbereid en heeft
de internistoncoloog een
betere gesprekspartner

Hoe werkt de mCRPC keuzehulp?
Bij mCRPC zijn vaak meerdere
behandelopties mogelijk: afwachten of
aanvullende hormoon- of chemotherapie
of radium-223. Daarbij zijn niet alleen
urologen een belangrijke schakel,
maar spelen ook internist-oncologen,
oncologieverpleegkundigen en
verpleegkundig specialisten een grote rol.
Samen vormen zij het behandelteam voor
de patiënt.
De behandelend arts overhandigt de patiënt
een uitreikvel. De arts legt aan de hand
daarvan de diagnose en behandelopties uit.
Op het vel staat een link naar de keuzehulp
en een unieke inlogcode. Thuis logt de
patiënt in en leest de informatie in de online
keuzehulp en vult in hoe hij persoonlijk
tegen de diverse vragen aankijkt.
Dat leidt tot een samenvatting die een
goede basis vormt voor het hierop volgende
overleg met de arts waarin dan gekozen

Voorbeeld uitreikvel ETZ

wordt welke behandeling
het beste past bij u
persoonlijk.

Onderzoek: Wat is de
toegevoegde waarde van
de mCRPC keuzehulp?
Op dit moment wordt
in wetenschappelijk
onderzoek de verwachte toegevoegde
waarde van de mCRPC keuzehulp getoetst.
In dit onderzoek wordt de keuzehulp
uitgereikt door de uroloog en wordt de
patiënt doorverwezen naar de internistoncoloog om de samenvatting van
de keuzehulp te bespreken. Op deze
manier is de patiënt goed voorbereid en
heeft de internist-oncoloog een betere
gesprekspartner. Daarnaast wordt ook de
toegevoegde waarde van het geriatrisch
screeningsinstrument (G8) onderzocht.
Naar verwachting zijn in Januari 2019 de
eerste resultaten bekend. n

Aan dit onderzoek nemen negen
Nederlandse ziekenhuizen deel: LUMC,
Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Jeroen
Bosch Ziekenhuis, Zuyderland MC, Bravis
Ziekenhuis, Rivierenland Ziekenhuis,
Ziekenhuis Groep Twente, Radboudumc,
Amphia Ziekenhuis.
*Dr. Paul Kil heeft hier op de Donateursdag in 2016
een eerste presentatie over gegeven.

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

Lees dit maar niet.
Als u dit toch leest, denk ik dat we
lotgenoten zijn. Prostaatkanker. Ik heb de
uitgezaaide versie en slik sinds een half
jaar bicalutamide. Gisteren werd ik per
email eraan herinnerd dat ik mijn column
moest inleveren, een uitgekiend moment
want gisteren bestond ik niet echt.

Gelukkig
blijken er
mannen te
zijn die het
veel slechter
hebben

Er zijn dagen dat ik dermate ver weg
raak van mijzelf dat ik begrijp hoe een
leeggelopen ballon zich voelt. Maar niet
gezeurd; vandaag ging ik topfit naar het
politiebureau in het dorp Moncarapacho
(Portugal) om een diefstal aan te geven
(ander onderwerp) en keek ik jaloers naar
die verdomd knappe jongens met hun
pistoolholster en gezond testosteron niveau.
Sinds 2012 heb ik prostaatkanker. Dus ik
houd het al een tijdje vol. Helaas moest ik
dit jaar aan de hormonen want de PSA klom
onrustbarend. Moet toegeven dat het helpt
want de PSA daalde naar een acceptabele
2.5. Hoeveel oudere mannen hebben zo'n
PSA en weten van niks? Misschien kent
u ook deze doodoener: 'er sterven meer
oude mannen mèt prostaatkanker, dan
áán prostaatkanker'. Hoe dan ook, hoewel
vandaag (voorlopig) topfit, blijf ik toch
jaloers op die mooie politieboys. Als ik een
vrouw was – scheelt inmiddels niet veel –
zou ik er wel... Nou ja, laten we het niet over
seks hebben, want dat wordt slap gezeur.
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Veel behandelingen zijn protocol
Als je prostaatkanker hebt, kun je er veel
over lezen. Afgezien van informatie op
de professionele sites, kun je ervaringen
lezen van anderen die hetzelfde hebben.
Gedeelde smart is halve smart zei mijn
moeder altijd. Een van de smartelijkste
kwam uit Kroatië. Daar schijnt een
enthousiaste behandelende uroloog te
hebben gezegd: "I'm gonna make a woman

out of you". Dat was lachen natuurlijk.
Jaja, mischien is dat het: lezen dat je
gelukkig niet de enige bent. En gelukkig
blijken er mannen te zijn die het veel
slechter hebben. Spierpijn, opvliegers,
depressies. En dan blijken er ook mannen te
zijn die rustig voortleven alsof er niks aan de
hand is, terwijl ze al drie jaar Zoladex krijgen
ingespoten.
Moeten voordien ook rustig
voortlevende mannen zijn geweest, want
normaal gesproken gooit Zoladex je
hormoonhuishouding (en je leven) danig
in de war. Ik moest er in 2013 na een
half jaar echt mee stoppen, wilde ik niet
eindigen als een dikke feminine depressieve
sukkel. Zoladex is (vaak) protocol. Heel
veel behandelingen zijn protocol. En zoals
je weet, het protocol doorbreek je niet zo
makkelijk.
Veel artsen houden er niet van als jij je
met hun werk bemoeit, door bijvoorbeeld
te wijzen op ontwikkelingen: zoals de
lutetium-177 PSMA behandeling
(UMC Utrecht). Of als je iets
alternatiefs voorstelt. Keuze genoeg
op het internet; vitaminen, mineralen,
voedingssupplementen, paddestoelen,
wietolie... Mijn arts gruwt ervan: 'Sja, als je
van alles en nog wat gaat slikken weten wij
niet in hoeverre de reguliere behandeling
werkt'.
Een professorale vriend (mede PSA-er)
meent dat er veel naijver is onder
professoren. Dus refereren aan
onderzoeken of informatieve websites
wekt zelden sympathie. Dezelfde vriend zei
onlangs dat hij ermee ophield, met lezen
over onze kwaal. Je kunt jezelf ook ziek
lezen. Vandaar het kopje boven
dit verhaal. n
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Wim Nak

De naam NVU (Nederlandse Vereniging
voor Urologie) valt nogal eens in
prostaatkankerland. Maar wat is dat eigenlijk
voor organisatie? Wat doen ze? Wat hebben
wij patiënten eraan? Om het antwoord op
dit soort vragen te krijgen legde de redactie
contact. Namens de NVU ging
Prof. Dr. Igle Jan de Jong met ons in
gesprek. Hij is voorzitter van de Werkgroep
Oncologische Urologie binnen de NVU en
oud-bestuurslid van de NVU.

Prof. Dr. Igle
Jan de Jong is
voorzitter van
de Werkgroep
Oncologische
Urologie binnen de NVU en
oud-bestuurslid
van de NVU.

De NVU, wat is dat?
Igle Jan de Jong vertelt: ‘De Nederlandse
Vereniging voor Urologie (NVU) is opgericht
op 14 maart 1908. De NVU is een
wetenschappelijke beroepsvereniging voor
medisch specialisten in de urologie.
De vereniging heeft als doel de bevordering
van het vakgebied urologie, bevordering van
de urologische zorg voor patiënten en de
belangenbehartiging van de leden.
De NVU doet dat met als motto: “van goed
naar beter”, maar kleine stapjes tegelijk. Want
door zorgvuldig met mensen om te gaan
creëert de NVU draagvlak voor verbetering.
De vereniging telt momenteel ruim 750 leden
waaronder alle urologen in opleiding.
Om de doelstellingen te bereiken is de NVU
actief op diverse thema’s zoals Kwaliteit,
Opleiding, Wetenschap, Beroepsbelangen
en Communicatie. Hierbij wordt het bestuur
geadviseerd vanuit verschillende commissies.
Daarnaast zijn er vijf werkgroepen actief op de
aandachtsgebieden andrologie, endourologie,
functionele en reconstructieve urologie,
kinderurologie en oncologische urologie.

ProZIB (Prostaatkanker zorg in beeld) is
daar een goed voorbeeld van. En ook de
vergelijking van uitkomsten tussen diverse bij
Santeon aangesloten ziekenhuizen is een mooi
voorbeeld. Door resultaten te meten inclusief
de ervaringen vanuit de patiënt kan
de behandeling verder worden verbeterd.
Dit wordt dan weer vertaald naar de
bestaande NVU-kwaliteitsnormen die er voor
iedere tumorsoort is. Deze kwaliteitsnormen
worden opgenomen in het SONCOS
(Stichting Oncologische Samenwerking)
normeringsrapport dat dit jaar voor de zesde
keer is samengesteld.’

PKS
Steeds vaker worden ook de
patiëntenorganisaties direct betrokken bij het
werk van de NVU, een goede ontwikkeling.
Binnen de Werkgroep Oncologische Urologie
Bij kwaliteitsindicatoren en -registraties, maar
is er een subcommissie voor prostaatkanker
ook bij het regelmatig herzien van richtlijnen en
onder leiding van
normen. Over de volumenorm
prof. dr. van Moorselaar.
bij operaties zegt Igle Jan de
Door resultaten te
Het meewerken
Jong het volgende: ‘Waar
aan databases voor
weinig wordt geopereerd is
meten kan de
kwaliteitsregistratie is
het risico groter, maar bedenk
behandeling
verder
een belangrijke activiteit.
wel dat het aantal alleen ›

worden verbeterd.
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‘Waar weinig wordt

niet zaligmakend
Verbeteringen
geopereerd is het
is. Meer operaties
Een voorbeeld:
leiden niet vanzelf
vanuit de genoemde
risico groter’
tot betere operaties.
kennisagenda is de
En een normaantal
vraag naar voren
is eigenlijk een vervelend instrument,
gekomen wanneer de mpMRI moet
want ziekenhuizen kunnen naar de
worden ingezet. Hiervoor is in 2018
norm toewerken. Zo is vorig jaar het
onder regie vanuit het Erasmus MC
aantal prostaatoperaties op een totaal
het MRPROPER onderzoek gestart
van circa 2100 per jaar met honderden
in meerdere klinieken over heel
gegroeid!’
Nederland verdeeld. Standaardisatie is
daarbij belangrijk en ook de ervaring
Eerste diagnose
van de radioloog. Aandachtspunt voor
Gevraagd naar de positie van de NVU
de MRI is of het aantal vals negatieve
inzake diagnose en eventueel screening uitslagen kan worden verminderd,
zegt Igle Jan de Jong: ‘binnen de
thans zo’n 5-10%.
NVU wordt doelmatigheidsonderzoek
verricht, er wordt per deelgebied
Als patiënt hebben wij uiteraard
een kennisagenda opgesteld. Kijk
baat bij de inzet van de NVU om alle
naar wat je in het veld tegenkomt
diagnose- en behandelmogelijkheden
en kom - met de focus op
stelselmatig en geleidelijk te
verbetering van diagnostiek - met
verbeteren. Waar zinvol in
onderzoeksvoorstellen. Bij de eerste
samenspraak met de PKS en andere
diagnose willen we graag zowel
patiëntenorganisaties.
voorkomen dat iemand onnodig
wordt behandeld, als voorkomen
Wij wensen de NVU heel veel succes
dat een agressieve kanker wordt
bij hun heilzame werk. Voor wie meer
gemist, hetgeen zou leiden tot
wil weten, kijk ook eens op de website
onderbehandeling. Er is heden ten
www.nvu.nl n
dage dus nog ruimte voor betere
testen. De NVU zet zich daar graag
voor in.

Inloophuis in uw omgeving?
Er zijn veel plaatsen in ons land waar
mensen die direct of indirect met
kanker te maken hebben, terecht
kunnen voor diverse vormen van
ondersteuning.
Zoekt u een Inloophuis in uw
omgeving kijk dan op IPSO.nl
Kijk voor verdere informatie op
de website van het betreffende
inloophuis.
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Alles was in orde, behalve de PSA,
die waarde was 30

‘Wij laten
ons hoofd
niet hangen’
Dr.ir. Aart J. van Dijk

Philip Metselaar en zijn vrouw Marja heb ik
het afgelopen jaar meerdere keren ontmoet
bij de lotgenotenbijeenkomsten van PKS
bij het LangeLand Ziekenhuis (LLZ) in
Zoetermeer. Een positief ingesteld echtpaar.
Ik sprak met hen in hun knusse woning in
Zoetermeer. De woning heeft een mooie
tuin met daarin een fraaie Treurbeuk.
Philip is inmiddels 73 jaar. Hij heeft een
lange carrière in de detailhandel achter de
rug. Bij bedrijven als onder andere V&D,
de Bouwmarktketen, Praxis, enz. heeft hij
zich 42 jaar kunnen uitleven in functies als
verkoopleider en vestigingsmanager.
Hij was ook vaak voor deze bedrijven in het
buitenland actief, voornamelijk op beurzen.
Hij deed het werk met veel liefde en plezier.
Na 42 jaar kon Philip gebruik maken van een
prepensioenregeling. Hij was toen pas 58 jaar
en is inmiddels dus al 15 jaar met pensioen.
Bij zijn afscheid bleek dat er veel waardering
was voor het werk dat hij al die tijd had
gedaan. Marja heeft veel werkzaamheden
verricht als receptioniste/telefoniste. Samen
hebben ze een dochter. Als je vraagt naar
hun hobby’s noemen ze als eerste hun twee
kleinkinderen waaraan ze veel tijd besteden en
waar ze erg trots op zijn. Daarnaast genieten
ze van hun twee Britse
Korthaar katten, koken, lezen
en de tuin met de fraaie
Philip vroeg
Treurbeuk (had ik nog nooit
zelf om ook
van gehoord). Hun mobiliteit
wordt beperkt door de
de PSA te
rugklachten van Marja. Philip
testen
heeft voor zijn 70e jaar nooit
iets gemankeerd.

Philip en Marja in de tuin bij de Treurbeuk

Alle twaalf biopten positief
In januari 2017 voelde Philip zich nogal
lusteloos en had last van vermoeidheid.
Hij bezocht de huisarts, die bloed en urine
afnam. Philip vroeg zelf om ook de PSA te
testen. Toen hij de huisarts belde voor de
uitslag kreeg hij te horen dat alles goed was,
alleen was de PSA niet in orde, de waarde
was 30. Uit het onderzoek van een Uroloog
van het LLZ bleek eind januari dat van de
twaalf genomen biopten maar liefst alle twaalf
positief (kwaadaardig) waren. In het Reinier
de Graaf Gasthuis (RdGG) werd een botscan
uitgevoerd die een negatief resultaat (schoon)
gaf. Door middel van een pittige operatie zijn
er 8 lymfeklieren verwijderd.
Philip kreeg een hormoonbehandeling (Lucrin)
met behulp van injecties in de buik, die bij hem
thuis plaatsvonden. Hij kreeg er opvliegers van
en was erg vermoeid.
In het Haga Ziekenhuis is Philip bestraald.
Daarbij was het de vraag of er 35 of 19
bestralingen zouden worden gegeven.
Op advies van een Radiotherapeut-oncoloog
is gekozen voor 19 behandelingen. Inmiddels
had Philip een, nagenoeg continue, drang
tot plassen die maar niet over ging en per
plasbeurt slechts enkele druppels opleverde.
Ook de vermoeidheid was verder toegenomen,
zodat hij soms al om 10 uur ’s morgens in zijn
stoel in slaap viel. Een nieuw probleem was
dat er bloed in de ontlasting zat en dat hij ook
veelvuldig een drang tot ontlasten had, maar
nauwelijks of geen productie had.
Philip: ‘ik werd er gek van’. De Radiotherapeutoncoloog adviseerde Philip om een
behandeling bij een hyperbaar geneeskundig
centrum te ondergaan. ›
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Een Treurbeuk met ‘Hyperbare zuurstof cabine’

Philip Metselaar
(zonder zuurstofmasker)
in de zuurstoftank

Oproep:
heeft u als
Prostaatkankerpatiënt
ervaring met hyperbare
zuurstoftherapie?
Laat ons svp uw
ervaringen weten via
aart.vandijk@planet.nl
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Werking hyperbare zuurstoftherapie
Verschillende chronische
aandoeningen genezen niet
omdat er problemen zijn met de
bloeddoorstroming en/of omdat
er een tekort is aan zuurstof.
In veel van deze gevallen kan
hyperbare zuurstoftherapie voor
een oplossing zorgen. Door deze
behandelmethode krijgt men namelijk
12 keer zoveel zuurstof in het lichaam
dan normaal. Dit is mogelijk door 100%
zuurstof in te ademen, in een kamer
waar een verhoogde druk heerst.
De hoeveelheid zuurstof wordt namelijk
bepaald door het percentage van het
gas en door de druk. Op het moment
dat er zoveel extra zuurstof in het
lichaam komt, kan dit zich veel beter
en veel verder verspreiden vanuit de
bloedvaten. Gebieden die aanvankelijk
te weinig of geen zuurstof kregen,
hebben tijdens de behandeling weer
ruim voldoende zuurstof. Allerlei
genezingsprocessen starten hierdoor
weer op of verlopen beter (bron:
Hyperbaar Geneeskundig Centrum
Rijswijk).
Het HGC Rijswijk is een specialistische
zorginstelling die zich onder andere
richt op weefselschade na bestraling.
Om een behandeling vanuit de
basisverzekering vergoed te krijgen
is een verwijsbrief van de huisarts of
behandelende specialist nodig.
Weefselschade
Bij Philip was er sprake van
weefselschade na de bestraling.
Met name waren er problemen met
de endeldarm en was er sprake van

Operator mevrouw Henrike Prins – Maat
waakt in de controlekamer over de patiënten
en de processen

oedeemvorming na de operatie van
lymfeklieren. Na de verwijzing door de
Radiotherapeut-oncoloog heeft Philip
zich in januari van dit jaar gemeld bij
het HGC Rijswijk. Philip zou 40 sessies
in de zuurstoftank ondergaan, 2 uur
per dag met een masker op in de
zuurstoftank, doorgaans tezamen met
maximaal 19 andere patiënten. Het
bleek dat 40 behandelingen voor Philip
niet voldoende waren. Uiteindelijk heeft
hij 55 behandelingen gehad gedurende
11 weken. Philip is erg tevreden over de
begeleiding die hij heeft ontvangen.
Na de hyperbare zuurstoftherapie heeft
Philip nog een behandeling ondergaan
om het oedeem te behandelen en is hij
behandeld door een MaagDarmLever
arts, die een endoscopie heeft
uitgevoerd en de beschadigde
endeldarm heeft behandeld.
Philip is nu ‘happy’ met de huidige
situatie. De PSA = 0.01, maar de
vermoeidheid is er nog wel.
De grootste positieve wending is
dat er weer sprake is van controle/
beheersing van de processen plassen
en ontlasten. Daar heeft de hyperbare
zuurstoftherapie duidelijk aan
bijgedragen. Philip wordt daar niet
meer gek van. Nee, Philip en Marja
genieten van de mogelijkheden die ze
nu hebben. ‘Wij laten ons hoofd niet
hangen!’ is hun motto! n
Dr.ir. Aart J. van Dijk, regiocoördinator
Zuid-Holland PKS en begeleider van
lotgenotenbijeenkomsten
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Samenwerken bij de diagnose,
behandeling en nazorg van
prostaatkanker

PCNN al 2 jaar actief
Van links naar rechts: drs. P.E. Kleingeld uroloog Treant, drs. H.A.M. Vanhauten radiotherapeut-oncoloog UMCG,
prof. dr. J.A. Gietema, medisch oncoloog UMCG, drs. B.W.M. Landman, uroloog OZG, prof. dr. I.J. de Jong, uroloog UMCG en
drs. B.C. Knipscheer, uroloog Treant.

Wim Nak
In Nieuws van maart 2017 schreven wij
over de start van het Prostaat Centrum
Noord-Nederland (PCNN) in september
2016. Nu twee jaar later sprak de
redactie opnieuw met Prof. Dr. Igle
Jan de Jong (samen met Jan Janssens,
PKS-regiocoördinator voor Groningen,
Friesland en Drenthe) om te vernemen hoe
de stand van zaken nu is.
Ook 2 jaar later blijkt hij nog steeds
heel tevreden met de manier waarop
de ziekenhuizen van OZG, Saxenburgh,
Treant, UMCG en WZA samenwerken bij
de diagnose, behandeling en nazorg van
prostaatkanker. Het virtueel multidisciplinair
overleg (MDO) voldoet goed. Elke
dinsdag worden er aan het eind van de
middag via gesloten beeldverbinding
tussen alle zeven deelnemende locaties
circa 25 tot 30 patiënten gezamenlijk
besproken in het MDO. Daarbij komen
alle behandelmogelijkheden aan de orde,
het MDO is niet meer beperkt tot nieuwe
patiënten maar adviseert en behandelt alle
stadia.
Samen met het Citrienfonds wordt
gestudeerd op een betere netwerkstructuur
en registratie van het MDO. Nu moet

men tijdens het MDO vaak nog even
wachten wanneer een foto uit een van
de ziekenhuizen naar het MDO wordt
doorgestuurd. Met een nieuw netwerk kan
men allemaal tegelijk de beelden zien en
mee-beoordelen. Daarnaast wordt dan in
alle instellingen op een gestandaardiseerde
wijze geregistreerd. Dat zal nog een extra
boost geven aan het kwaliteitsnetwerk
binnen de PCNN, verwacht Igle Jan de
Jong. Hopelijk kan men in het najaar 2018
gaan proefdraaien binnen de nieuwe
ICT-structuur van het PCNN.
Binnen het PCNN wordt ook
wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd.
Zo is het UMCG in juni begonnen met
een onderzoek naar de Stockholm 3 test
(STHLM3) die speciaal gericht is op het
bij de eerste diagnose signaleren van
significante tumoren. Binnenkort wordt ook
in Treant locatie Emmen aan het onderzoek
deelgenomen. De Stockholm 3 test is
volgens de Zweedse
onderzoekers veel
betrouwbaardere
Het MDO is niet
gebleken dan de alom
meer beperkt tot
gebruikte PSA test.
Lastig is wel dat de
nieuwe patiënten
bloedmonsters nu
maar adviseert
nog voor analyse naar
en behandelt alle
Karolinska Institutet ›

stadia
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in Stockholm moeten worden opgestuurd.
Verwachting is dat dit in de toekomst ook in
Nederlandse laboratoria mogelijk wordt.
Patiënt tevredenheid
Er is nog geen systematisch
tevredenheidsonderzoek geweest, er
hebben nog geen spiegelgesprekken
plaatsgevonden, maar deze staan voor het
najaar wel op de rol zegt Igle Jan de Jong.
Hij wordt aangevuld
door Jan Janssen die
Uit de wereld van vertelt dat er uit de
patiënten komen wereld van patiënten
voornamelijk positieve
voornamelijk
signalen op hem af
positieve
komen. Men is blij
dat er goed gekeken
signalen
wordt naar de beste
behandelmogelijkheid
en beschouwt het soms extra reizen
als een vervelende maar toch zinvolle
bijkomstigheid.
Protonen
Op 8 juni is het protonencentrum van het
UMCG geopend. Igle Jan de Jong verwacht
daar de eerste jaren voor prostaatkanker
nog niet veel van. De protonenbestraling
heeft als voordeel dat er minder gezond
weefsel wordt bestraald. Dit is bijvoorbeeld
van belang voor tumoren bij kinderen
waarbij nevenschade tijdens de groei
zoveel mogelijk beperkt moet blijven.
In de komende jaren wordt onderzocht
of protonenbestraling een voordeel biedt
bij tumoren in het hoofd-hals gebied
en rond het centrale zenuwstelsel.
Vooralsnog is protonentherapie nog geen
standaardbehandeling bij prostaatkanker.

Wij zijn ook actief op social media
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Uitbreiding PCNN?
Igle Jan de Jong vertelt dat er al een
jaar gesprekken gaande zijn met de
aangrenzende regio’s Friesland en Overijssel
om gezamenlijk de kwaliteit van de
prostaatkankerzorg te verbeteren. Maar er
zijn wel grenzen aan een eventuele groei
door een dergelijke samenwerking. Neem
alleen al het MDO. Daar wordt gemiddeld
2-3 minuten per patiënt overlegd.
Het MDO duurt ongeveer 90 minuten,
veel langer is niet raadzaam, zodat er niet
meer dan 30-40 patiënten in een goed
gestructureerd MDO besproken kunnen
worden.
Een 1e stap in een interregionale
samenwerking zou een kwaliteitssysteem
rond de prostatectomie kunnen zijn. Het
zou mooi zijn, vindt hij, wanneer in NoordNederland de centra elk met hun eigen
MDO de kwaliteit bundelen en van elkaar
wordt geleerd. Hier is duidelijk
belangstelling voor en er zal na de zomer
een start mee worden gemaakt.
Ondertussen kijken we met belangstelling
naar de snelle concentratie van de
prostatectomie in het westen van
Nederland. Of dit ook voor het dunner
bevolkte noorden de toekomst is zal blijken.
Wensen van de patiënten en de bereidheid
om voor een behandeling te reizen staan
hierbij ook voorop. Binnen enkele jaren
lijkt een concentratie van specifieke
behandelingen wel gemeengoed met
bijvoorbeeld 4-5 prostaatkankernetwerken
in Nederland. We moeten daarbij wel breder
kijken dan de prostatectomie, het gaat in
PCNN om totale prostaatkankerzorg en niet
om de RALP alleen. n

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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Donderdag 11 oktober in Tiel

Donateursdag 2018

De Agnietenhof in Tiel, locatie van de donateursdag 2018

Nog twee weken te gaan en dan is er
weer de jaarlijkse landelijke Donateursdag.
Dit jaar hebben we voor een nieuwe
locatie gekozen: de Agnietenhof in Tiel.
Het belooft een mooi programma te
worden en gerenommeerde sprekers.
U kunt u zich nog inschrijven, alleen de
parallelsessie voor de partners is reeds
volgeboekt.
Tot donderdag 11 oktober in Tiel!
U kunt zich inschrijven via
www.prostaatkankerstichting.nl. U ontvangt
een bevestiging van inschrijving met
routebeschrijving. Helaas is het niet meer
mogelijk voor de partners om in te schrijven
voor het partnerprogramma.
Locatie:
Agnietenhof Tiel, St Agnietenstraat 2,
4001 NB Tiel
De eigen bijdrage is 10,- euro voor
donateurs en voor de partners 5,- euro.
We verzoeken u de eigen bijdrage over
te maken op NL90INGB0006206109
onder vermelding van uw naam en
donateursdag 2018. n

Laatste kans
om in te
schrijven

De foyer van de Agnietenhof

PROGRAMMA
11.30 uur
12.30 uur
			
12.40 uur
			
			
13.00 uur
			
			
13.45 uur
			
			
			
			
			
			
14.30 uur
			
			
			
			
			
15.15 uur
			
			
			
16.00 uur
			
16.45 uur

Ontvangst met koffie en broodje
Opening Kees van den Berg,
voorzitter PKS
Inleiding programma
Harm Kuipers, dagvoorzitter en vrijwilliger
PKS
Wat te doen als PSA oploopt
Dr. Michiel Sedelaar, oncologisch uroloog
Radboudumc
Eén mutatiedrager vinden is een familie
redden
Over het belang van erfelijkheidsonderzoek bij prostaatkanker
Désirée Hairwassers, Oncogen en
Dr. Margreet G.E.M. Ausems, klinisch 		
geneticus UMC Utrecht
PAUZE
15.15 uur					
Parallelprogramma voor partners:
Seksualiteit en prostaatkanker
Dr. Henk Elzevier, uroloog-seksuoloog 		
LUMC
Nieuwe ontwikkelingen in de
behandeling van prostaatkanker
Dr. Martijn Lolkema, internist-oncoloog 		
Erasmus MC
De prostaatkankerpatiënt als vrijwilliger
Rien Knol, bestuurslid PKS
Afsluiting met aansluitend borrel
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Van Engeland naar Praag
Arie Verbeek,
regiovertegenwoordiger Gelderland
Team W2P (Wakefield to Prague) charity
bike ride beëindigde op 30 juni haar
tweede etappe bij het Linge Hotel in Elst
(Gld). Ik vertegenwoordigde PKS en was
bij de ontvangst aanwezig, compleet met
de PKS vlag en wat promotiemateriaal.

Deze vijf mannen fietsten in acht etappes van Wakefield (UK) naarPraag (Tjechië)

Na een eerdere liefdadigheidsfietstocht
van Engeland naar Berlijn besloten vijf
mannen dit jaar in acht etappes te fietsen
van Wakefield (UK) naar Praag (Tjechië).
De gewenste opbrengst komt ten goede
aan de Prostate Cancer UK, onze Britse
zusterorganisatie.

De eerste dag was een rit van Wakefield in
het noorden van Engeland naar Hull.
In Hull namen de mannen de veerboot naar
Rotterdam. De tweede etappe ging van
Rotterdam naar Elst (Overbetuwe), alwaar
ze door vrienden en familie en dus ook door
mij, werden opgewacht.
Hitte en de tegenwind
Mede gelet op de zonnige
weersomstandigheden met temperaturen
van boven de 25 graden, was het een zware
tocht. De Hollandse fietsinfrastructuur
en de vlakke wegen werden weliswaar
zeer gewaardeerd, maar de hitte en de
tegenwind zorgden ervoor dat het de
zwaarste tocht werd die ze ooit gefietst
hadden! Meer dan zeven liter water per
persoon ging er die dag doorheen c.q.
overheen!
De doelstelling was om een bedrag van
£ 6.000 bij elkaar te fietsen. Juist op de
dag van de tweede etappe was er al een
fantastische opbrengst van £ 6.205 bereikt!
De volgende dag om 09.40 uur werd gestart
voor de derde etappe naar Münster, nog
steeds warm en met tegenwind, maar
ook nog eens minder vlak dan de eerste
twee etappes. Groot respect voor deze
onderneming! n

De hitte en de tegenwind
zorgden dat het de zwaarste
tocht werd die ze ooit
gefietst hadden

ProstaatKankerStichting.nl is verhuisd.
Ons bezoekadres is nu:
Godebaldkwartier 365
3511 DT Utrecht
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De overige gegevens zijn ongewijzigd.
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Nalaten aan
ProstaatKankerStichting.nl
Erfstelling
U vindt dat ProstaatKankerStichting.nl (PKS) heel belangrijk werk
doet en wilt graag ook na uw leven PKS steunen.
Naast uw familieleden kunt u in uw testament ook goede
doelen zoals PKS als (gedeeltelijk) erfgenaam benoemen. U kunt
bijvoorbeeld bepalen in uw testament dat drie familieleden ieder
25 procent van uw nalatenschap ontvangen en dat de overige
25 procent van uw nalatenschap naar PKS gaat. Dan ontvangt
PKS 25 procent van de opbrengst van al uw bezittingen. Vrij van
successierechten.
Legaat
Een andere optie is om een vast geldbedrag na te laten aan PKS. U kunt dit regelen door
een afspraak met uw notaris te maken. Uw notaris zal dan een beschikking opnemen in uw
testament waarin staat dat na uw overlijden een bepaald geldbedrag toekomt aan PKS.
Zo’n beschikking noemt men en legaat. Omdat PKS een goed doel is, is dit legaat vrij van
successierechten.
PKS steunen zonder het magazine te ontvangen
Enkele lezers vinden het ontvangen van het tijdschrift nogal confronterend, bijvoorbeeld
omdat het lang geleden is dat zij ziek waren. Maar zij staan nog wel achter de
doelstellingen van PKS. Het is ook mogelijk om donateur van PKS te zijn,
zonder het tijdschrift te ontvangen.
U kunt dan ook een ander bedrag geven dan de minimumbijdrage van € 30,--.
U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl. n

Postzegel niet
nodig

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

Antwoordnummer 4171
3500VB UTRECHT
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Word ook donateur
en ontvang het
Prostaatkankerlogboek
GRATIS.
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.

STEUN ONS EN WORD DONATEUR
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Naam 				

Voorletters

m/v*

Adres 			
Postcode

plaats

Telefoonnummer 		

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

Geboortedatum

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

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

Ondergetekende verleent hierbij eenmalige machtiging om van zijn/haar IBAN
nummer 				

een bedrag van 		

(minimaal € 30,00)

af te schrijven.
Datum 				Handtekening
Nieuws
Nieuws
| Magazine
| Magazine
Nieuws
vanvan
|ProstaatKankerStichting.nl
Magazine
ProstaatKankerStichting.nl
van ProstaatKankerStichting.nl
| december
| juni 20182017
| nr.
| september
|27
nr. 25
2018 | nr. 28

Het
keuzehulpenbos

De vele Keuzehulpen maken het ondoorzichtig

Wim Nak

In het vorige nummer stond op pagina
12 een artikel van Isabel de Angst over
‘Samen beslissen’. Zij beschreef daarin de
ontwikkeling van een reeds jaren in Tilburg
gebruikte keuzehulp tot online ‘kieswijzer’.
In dit nummer een artikel van haar hand over
Samen beslissen bij mCRPC (als de pk is
behandeld, na hormoontherapie toch weer
terugkeert en vervolgens uitzaait).
Ook kunt u in dit nummer lezen over de EAUrichtlijnen die sinds kort in een patiënten versie
digitaal beschikbaar zijn gekomen, een goede
hulp bij het maken van moeilijke keuzes in elke
fase van de ziekte.
En elders in dit nummer wordt gewag gedaan
van het fraaie en goed leesbare boekje
‘PROSTAATKANKER welke behandeling
past het best bij u?’. Ook bijzonder nuttig bij
het maken van keuzes, vooral na de eerste
diagnose.
Kortom: volop reuring.
Allemaal bijzonder goed bedoeld, want
om de patiënt mondiger te maken, beter
geïnformeerd ook en opdat hij samen met
zijn arts de voor hem beste keuzes zal kunnen
maken. Aan het ontwikkelen en beschikbaar
komen van keuzehulpen hebben wij als PKS
warmhartig onze bijdragen geleverd. Maar
wordt het bos aan keuzehulpen langzamerhand
niet wat te ondoorzichtig? Temeer daar
nog veel medici de in andere ziekenhuizen
ontwikkelde keuzehulpen niet zullen gebruiken
(niet mogen, niet kunnen of niet willen
gebruiken).
In Nederland hebben we het project JIPPA
gekend. Gefinancierd door CZ. Bedoeld om
in de jaren 2013-2016 de drie ontwikkelaars

van op dat moment bestaande keuzehulpen
samen te laten werken om te komen tot
succesvolle implementatie van keuzehulpen.
Dat betrof het ETZ Tilburg, Radboudmc
Nijmegen en VUmc Amsterdam die allen zo
rond 2012/2013 de eerste
keuzehulpen ontwikkelden en in
het eigen ziekenhuis toepasten.
En dat sindsdien nog altijd zo
doen, los van elkaar met eigen
keuzehulpen dus.
De zelf ontwikkelde
keuzehulpen worden wel nog
steeds geperfectioneerd en
steeds vaker ook in andere
ziekenhuizen gebruikt.
Zo geven bijvoorbeeld zo’n
10 ziekenhuizen (over het
land verspreid) hun patiënten
standaard een link naar de
ETZ-keuzehulp en bespreken
de samenvatting bij het maken van de
behandelkeuze.
Vindbaarheid
De keuzehulpen
Vooral nieuwe pk-patiënten
worden nog steeds
hebben het nog steeds
geperfectioneerd
bijzonder moeilijk om
zelfstandig een voor hen
geschikte keuzehulp op
het internet te vinden. En wanneer nieuwe
patiënten de PKS-website al gevonden
hebben, dan treffen ze daar slechts de
ETZ-keuzehulp en de digitale versie van het
bovengenoemde boekje aan. Als PKS hebben
we daar nog een schone taak te vervullen.
Publicatie in Nieuws is niet voldoende. Daarom
wordt er inmiddels achter de schermen aan
gewerkt om patiënten op onze PKS-website
alle ontwikkelde keuzehulpen te presenteren
en hen daar zo mogelijk direct toegang toe te
verschaffen.n
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De mensen ‘stroomden’ binnen
Gijs van Banning
Op 29 mei jl. is in de Wesselzaal van het
Tergooi Ziekenhuis, locatie Hilversum, een
informatie-avond gehouden over (niet
uitgezaaide) prostaatkanker.
Deze avond was georganiseerd door
Inloophuis Viore, PKS, Tergooi, UMCU en
het AvL.
Vooraf waren er 58 aanmeldingen
geregistreerd maar tijdens de inloop liep dit
op tot meer dan 100 geïnteresseerden.
De mensen van Tergooi hadden de avond
prima voorbereid, de catering was goed en
het geluid was dik in orde.
PKS en Viore hadden beide een stand,
PKS werd vertegenwoordigd door drie
vrijwilligers: Gijs van Banning, Bart Yntema
en regiocoördinator Willem van der Pol.
Erik van Muilekom, verpleegkundig specialist
oncologische urologie in het AvL, opende
de avond, waarna de vertegenwoordiger
van Viore in een korte presentatie liet zien
wat een inloophuis voor patiënten kan
betekenen.
Volwaardig gesprekspartner
Hierna hield Bart Yntema een uitstekend
verhaal over PKS. Hij benadrukte het
belang van de patiënt om een volwaardig
gesprekspartner te zijn van zijn behandelend
arts en de rol van
PKS hierin. Ook werd
de nieuwe PKS-film
Ondanks het
vertoond, deze is
noodweer
meer ‘to the point’
kon de avond op
dan de vorige film.
Peter Paul Willemse,
tijd beginnen
oncologisch
uroloog UMC
Utrecht belichtte de verschillende
behandelmogelijkheden voor
niet-uitgezaaide prostaatkanker.
Linda Kerkmeijer van UMC Utrecht sprak
vervolgens over de radiotherapeutische
mogelijkheden bij prostaatkanker.

In de pauze konden anoniem vragen worden
ingediend die later op de avond door het
forum besproken werden.
De stand van PKS trok veel bezoekers die
belangstelling toonden voor het werk van
onze stichting hierdoor konden we een
aantal nieuwe donateurs inschrijven.
Gevolgen van behandelingen
Onderzoekster Marie-Anne van Stam sprak
na de pauze over de gevolgen (lichamelijk,
psychisch, sociaal) die de verschillende
behandelingen kunnen hebben. PKS is
betrokken geweest bij de ontwikkeling
van een brochure waarin de verschillende
behandelopties worden toegelicht.
Als laatste werden de schriftelijke vragen en
vragen uit de zaal aan het forum voorgelegd
en besproken.
De conclusie is dat de avond zeer geslaagd
was. Er was ook een blogger in de zaal die
ca. 1.200 volgers een relaas van de avond
toonde. De blogger is verbonden aan het
UMCU. n

Meer dan 100 geïnteresseerden en een
geslaagde avond
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Agressieve prostaatkanker en hormoonbehandeling

Uitbehandeld zijn
Relaas van een 67-jarige lotgenoot
3 mei 2018 PSMA Pet scan gemaakt van
romp en hoofd.
Deze scan ziet prostaatkankeruitzaaiingen van
3 mm en groter. Na inspuiting van radioactieve
vloeistof wordt het door de kanker gemaakte
eiwit (PSMA genoemd) zichtbaar gemaakt, op
plaatsen waar zich uitzaaiingen bevinden licht
de boel extra fel op.
17 mei uitslag PSMA Pet scan.
Verdachte plek in linker nier bleek gelukkig
onschuldige cyste.
Helaas vrijwel zeker vier waarneembare
prostaatkanker uitzaaiingen:
-in een klier, die tegen de urine aanvoer naar
de blaas ligt, op 10 cm van de prostaat,
-een botuitzaaiing op het linker schouderblad,
een plaats waar het veel voorkomt,
-een botuitzaaiing op het borstbeen en
-een botuitzaaiing op een rib, costa 6
rechts lateraal.
De botuitzaaiingen lijken niet veel groter dan

3 mm. De lymfeklier metastase is
groter.
De uroloog sprak in termen van een
waardeloze en heel slechte uitslag.

Hormonen
brengen de
kankercellen
tijdelijk in een
soort sluimertoestand

Eerder schoon verklaarde plek toch
fout
Omdat ook de eerder na de
biopten schoon verklaarde plek
aan de rechterkant fel oplichtte
bij de PSMA-scan, ligt daar
zeer waarschijnlijk de verklaring
voor de totaal onverwachte uitzaaiingen.
Vermoedelijk gaat het om een veel agressievere
prostaatkanker dan op basis van de eerdere
Gleason-score van de linkerkant werd
aangenomen.
Voorstel van uroloog om direct hormonen
toe te passen
Tot mijn grote schrik stelde mijn uroloog gelijk
hormonen gedurende 6 maanden voor, om
indirect volledige zekerheid te krijgen dat de
diagnose juist was. ›
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Hormonen brengen de kankercellen
tijdelijk in een soort sluimertoestand. Als
de verlichte plekken op de nieuw te maken
PSMA-scan na een half jaar weg zijn, is het
100% zeker dat er uitzaaiingen zijn.
Tegenvoorstel mijnerzijds
Omdat ik van dichtbij bij andere mannen
heb gezien wat hormonen met je doen,
stelde ik voor pas op de plaats te maken en
na 6 maanden nog weer een keer dezelfde
scan te doen en te kijken waar en hoe fel
de boel dan oplicht. Aldus zou ik zo lang
mogelijk nog wat kwaliteit van leven kunnen
houden. Mijn uroloog ging vrijwel direct
akkoord met dit voorstel.
Uitbehandeld zonder ooit behandeld te
zijn
Mijn uroloog vertelde dat er voor mij
geen genezende behandeling meer in zit.
Zodra ik pijn krijg, rest mij nog slechts een
pijn bestrijdende en levensverlengende
behandeling in de vorm van chemo-kuren
gecombineerd met hormoontherapie (is
chemische castratie, met doorgaans heel
akelige bijwerkingen).
Toekomstverwachting
Met name de botuitzaaiingen zullen mij
op termijn de kop kosten. De tumor vreet
letterlijk je botten op, uiteindelijk worden
ze poreus en breken ze makkelijk, dat
dit een pijnlijk proces is, laat zich raden.
Desgevraagd kon de uroloog geen termijn
noemen wanneer de pijn zich zal gaan
voordoen. Op internet vind je een termijn

terug van tussen de 6 maanden en een jaar,
voor wat het waard is natuurlijk.
Wel was de uroloog duidelijk dat na
toepassing van hormoontherapie er
gemiddeld nog 17 maanden geleefd
kan worden. Dit gemiddelde is veel
nauwkeuriger te benoemen omdat de
periode van aanvang hormooninjecties tot
aan overlijden voor elke prostaatkanker
patiënt natuurlijk exact bekend is.
Ik vermoed overigens dat je hier nog
een jaartje bij op kan tellen als je tot de
gelukkigen behoort waarbij de chemokuren
zullen aanslaan.
Wat kan ik nog?
Helaas niet veel, maar ik wil wel mijn
uiterste best doen om hormooninjecties zo
lang mogelijk buiten de deur te houden.
Mijn grootste belang is daarbij het zo lang
mogelijk kwaliteit van leven te houden.
Bovendien denk ik erbij gebaat te zijn dat
het resistent worden van de kankercellen
voor hormonen zo lang mogelijk uitgesteld
wordt. In de bijlage ‘Prostaat uitstel
hormoon-therapie’ ben ik daar uitvoerig
nader op ingegaan. Voor belangstellenden is
deze bijlage in te zien op de PKS website. n
Maarten, 14 juni 2018

Mijn grootste belang
is daarbij het zo lang
mogelijk kwaliteit van
leven te houden

E-mail nieuwsbrief
ProstaatKankerStichting.nl
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
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Resultaten NFK-onderzoek onder 4.300 (ex-)kankerpatiënten

Vast aanspreekpunt in
het ziekenhuis
Else Wolak

Een kwart van de (prostaat)kankerpatiënten
heeft geen vast aanspreekpunt, bijna een
derde ontvangt geen informatie over
ondersteuning en hulp bij het omgaan met
de ziekte, behandeling en/of gevolgen
daarvan.
Ongeveer vier keer per jaar doet NFK landelijk
onderzoek onder de achterban van de bij haar
aangesloten kankerpatiëntenorganisaties naar
actuele thema’s. Zo krijgen we ‘munitie’ om
beter op te komen voor uw belangen.
Dit gebeurt via Doneerjeervaring.nl.
In mei is een onderzoek gehouden over
een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis
en de informatie die patiënten krijgen over
ondersteuning en hulp bij het omgaan met de
ziekte, behandeling en/of gevolgen daarvan.
Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek naar
een vast aanspreekpunt en wat wordt ermee
gedaan?
Waarom onderzoek naar een vast
aanspreekpunt?.
Kankerpatiëntenorganisaties stellen eisen
aan ziekenhuizen - randvoorwaarden waar
ze tenminste aan moeten voldoen - om
kankerzorg te mogen leveren. Naast eisen die
zich richten op goede medische zorg, zetten
we ons ook in voor goede begeleiding en
nazorg. Zo vinden kankerpatiëntenorganisaties
het belangrijk dat alle (ex-)patiënten een
laagdrempelig ‘vast aanspreekpunt’ in het
ziekenhuis hebben. Dit is een zorgverlener
(meestal een gespecialiseerd verpleegkundige)
die het overzicht heeft over het hele ziekteen behandeltraject en de patiënt waar
nodig ondersteunt en begeleidt. Het vaste
aanspreekpunt kent de patiënt als persoon en
is laagdrempelig en makkelijk bereikbaar.
Daarnaast vinden kankerpatiëntenorganisaties
het belangrijk dat patiënten, wanneer nodig,
aanvullende psychosociale of lichamelijke

ondersteuning kunnen krijgen.
Kanker kan een grote impact
hebben op iemands leven, zowel op
emotioneel, sociaal als lichamelijk vlak. Die
impact is er niet alleen tijdens de behandeling,
maar soms ook (jaren) daarna nog. Daarom
is het essentieel dat er goede ondersteuning
is voor patiënten en hun naasten, zowel
psychisch als lichamelijk. En dat patiënten
weten waar zij deze hulp kunnen vinden.
Krijgen (ex-) kankerpatiënten deze zorg
ook echt aangeboden? Hier had de NFK
onvoldoende zicht op. Daarom dit onderzoek.
Goede zorg is immers méér dan een medische
behandeling.
(De resultaten voor PKS worden in verband met de
leesbaarheid niet altijd vermeld. Dan zijn er ook geen
relevante verschillen met de resultaten van de totale
groep)

Kwart (ex-)kankerpatiënten heeft geen vast
aanspreekpunt in het ziekenhuis
In totaal vulden ruim 4.300 (ex-)
kankerpatiënten de vragenlijst in. Zij hadden
een gemiddelde leeftijd van 71 jaar, 14% van
hen had prostaatkanker (621 mannen).
De gemiddelde tijd sinds de laatste diagnose
van de totale groep is 5 jaar, de laatste
behandeling is gemiddeld 3 jaar geleden.
Uit de resultaten blijkt dat bijna driekwart
(72%) van de (ex-)kankerpatiënten een vast
aanspreekpunt in het ziekenhuis heeft.
Een kwart heeft geen vast aanspreekpunt.
Tweederde van deze groep heeft hier wél
behoefte aan, een klein deel niet (20%).
Wie is het vaste aanspreekpunt:
verpleegkundige of arts?
Als men een vast aanspreekpunt heeft, is dat
bij 60% een gespecialiseerd verpleegkundige
of verpleegkundig specialist, 30% heeft zijn
of haar eigen arts als vast aanspreekpunt.
Voor de prostaatkankerpatiënten ligt dat iets
anders; zij geven vaker aan de eigen arts als
vast aanspreekpunt te hebben (44%); zo’n 56%
van de prostaatkankerpatiënten heeft ›
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Kankerpatiëntenorganisaties
vinden het
belangrijk dat
patiënten,
aanvullende
psychosociale
of lichamelijke
ondersteuning
kunnen krijgen

Zo krijgen
we ‘munitie’
om beter op
te komen voor
uw belangen

een gespecialiseerd verpleegkundige
of verpleegkundig specialist als vast
aanspreekpunt.
Verschil in de mate waarin een
verpleegkundige en arts bepaalde
ondersteuning bieden
Welke soort ondersteuning een arts of
verpleegkundige in welke mate geeft,
staat in figuur 1. Te zien is dat artsen vaker
informatie geven over de ziekte en/of
behandeling of de gevolgen daarvan dan
verpleegkundigen. Alle andere facetten
van een vast aanspreekpunt worden vaker
geboden door een verpleegkundige dan
door een arts. Hoewel de arts de meeste
patiënten wel informatie over de ziekte en
behandeling geeft, worden emotionele
steun of informatie over begeleidingsmogelijkheden minder gegeven
en daardoor gemist.
Dit geldt ook voor
het laagdrempelig
benaderbaar zijn
voor alle vragen. De
verpleegkundige
doet het als vast
aanspreekpunt op
deze punten beter.
Echter meer dan de helft
van de patiënten geeft
ook bij verpleegkundigen
aan geen emotionele steun of
informatie over begeleidingsmogelijkheden
te krijgen.
Ondersteuning na een slechtnieuwsgesprek,
zorg voor naasten en de patiënt kennen
als persoon heeft een minderheid
van de patiënten ervaren bij zowel
verpleegkundigen als artsen.

Prostaatkankerpatiënten geven in
vergelijking met de totale groep aan dat hun
vast aanspreekpunt1 minder ondersteuning
biedt als het gaat om de patiënt kennen als
persoon, het bereikbaar zijn voor alle vragen
en het geven van informatie over hulp of
andere begeleidingsmogelijkheden.
De ondersteuning door het vaste
aanspreekpunt wordt gewaardeerd, maar
ook heeft een kwart iets gemist in de zorg
(Ex-)kankerpatiënten waarderen het vaste
aanspreekpunt met een 8,2. Patiënten
hechten veel belang aan het hebben van
een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis
(8,9). Bij de groep mensen die ervaring
heeft met een vast aanspreekpunt scoort
het belang van een vast aanspreekpunt
hoger (9,2) dan de groep zonder vast
aanspreekpunt ( 8,3).
“De confrontatie met de diagnose
kanker is enorm heftig, het geeft
een stuk rust in je hoofd als je
voornamelijk 1 aanspreekpunt
hebt, die het dossier van je
kent, zodat je ook niet elke
keer opnieuw je "verhaal"
moet vertellen, dat schept
ook een "band" waardoor je
vragen laagdrempelig worden, er
zijn onderwerpen waarvoor je jezelf
schaamt”.
Bijna een kwart (24%) van de
(ex-)kankerpatiënten met een vast
aanspreekpunt geeft aan iets gemist
te hebben in de zorg van hun vaste
aanspreekpunt. ›

Figuur 1

76%
67%
48%
47%
40%
40%
29%
26%
19%

Zij/hij was bereikbaar voor alle vragen
Zij/hij gaf mij informatie over mijn ziekte en/of behandeling
Zij/hij gaf mij informatie over de gevolgen van mijn ziekte en/of behandeling
Zij/hij regelde afspraken en/of praktische zaken
Zij/hij gaf mij informatie over hulp of andere begeleidingsmogelijkheden
Zij/hij gaf mij emotionele ondersteuning in het algemeen
Zij/hij kende mij als persoon
Zij/hij gaf mij emotionele ondersteuning na een slechtnieuwsgesprek
Zij/hij was er voor mijn naasten
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Gaat zowel om de arts als de verpleegkundige gezamenlijk.
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59%
79%
64%
32%
28%
23%
32%
16%
14%

Als we specifiek kijken naar wat
prostaatkankerpatiënten gemist hebben
(21%, 89 personen) in de zorg van hun vaste
aanspreekpunt dan is dat:
VOORAL GEMIST:
• Uitleg over de gevolgen en bijwerkingen van de
behandeling:
“Emotionele en seksuele gevolgen van de operatie”.
“Gedetailleerde informatie over de hormoontherapie”.
“Informatie over diverse oplossingen voor erectie- en
plasklachten”.
• Emotionele steun en empathie, psychoscociale begeleiding:
“Uitleg aan de partner hoe zij er mee om kan gaan, welke
signalen zij te zien / te horen kan krijgen en hoe daar het beste
mee om kan gaan”. “Geen praktische en emotionele
ondersteuning”. “Toen mijn uroloog zei dat ie uitbehandeld
was, vroeg ik hem om een coach. Daar moest hij om lachen!”
MAAR OOK:
• Bereikbaarheid, voldoende tijd:
“Te weinig tijd voor een diepgaand gesprek”. “Ondanks goede
toezeggingen over hulp toch vaak problematisch door vakantie,
parttimewerk , moeilijke bereikbaarheid en wisselende artsen”.
• Follow-up gedurende het traject, nazorg:
“Regelmatig contact opnemen over de stand van zaken”.
“Beter overleg/evaluatie na operatie”. “Nazorg (halfjaar tot jaar
later) kan beter, dan ben ik ook beter in staat om de volgende
vragen te stellen /te verwerken”.
• Proactiviteit:
“Het actief benaderen van de patiënt om na te gaan hoe het
was”.
• Kennis van en uitleg over alternatieven (elders):
“Verder kijken dan je neus lang is, alternatieven aanreiken”.
“Op mijn vraag over een bepaalde behandeling die wel
verricht werd in een ander ziekenhuis kon hij/zij mij niets
vertellen omdat hij/zij daar niets vanaf wist”.

Informatie over ondersteuning en hulp bij
omgaan met de ziekte, behandeling of
gevolgen vindt men heel belangrijk, maar
30% heeft die informatie niet gekregen
Naast het vast aanspreekpunt is
(ex-)kankerpatiënten ook gevraagd naar
informatie over ondersteuning en hulp bij
omgaan met de ziekte, behandeling of
gevolgen daarvan. Zij geven aan dat het heel
belangrijk is om hierover informatie te krijgen
(rapportcijfe 8,7). Echter, 30% heeft deze
informatie niet gekregen. Tweederde van
de (ex-)kankerpatiënten die aangeeft geen
informatie te hebben ontvangen heeft hier wél
behoefte aan.
Het krijgen van informatie over ondersteuning
hangt samen met het hebben van een vast
aanspreekpunt. Van de (ex-)kankerpatiënten
met een vast aanspreekpunt kreeg 77%
informatie over ondersteuning. Had men geen
vast aanspreekpunt dan kreeg slechts 43%
deze informatie. Dit onderstreept het belang

van een vast aanspreekpunt voor het krijgen
van informatie over ondersteuning.
Over welke mogelijkheden voor
ondersteuning en hulp kreeg men
informatie?
Prostaatkankerpatiënten kregen vooral
informatie over ondersteuning en hulp
door de oncologieverpleegkundige (50%),
fysiotherapeut/bekkenbodemtherapeut (31%),
patiëntenorganisatie (21%), lotgenotencontact
(20%), huisarts (12%), seksuoloog (10%),
inloophuis (9%) en psycholoog (7%).
Door verschillende wordt nog specifiek
de incontinentieverpleegkundige
genoemd. Opvallend is dat 21% van de
prostaatkankerpatiënten aangeeft geen
gebruik te hebben gemaakt van een
seksuoloog maar hier wel behoefte aan had
gehad.
Wat gebeurt er met deze uitkomsten?
Er is al veel media-aandacht geweest voor
de uitkomsten van het onderzoek.
NFK gaat landelijk aandacht vragen voor
de uitkomsten van dit onderzoek, zodat
mensen die kanker hebben (gehad) weten
wat zij van ziekenhuizen mogen verwachten
als het gaat om het vaste aanspreekpunt en
informatievoorziening over ondersteuning.
Meer specifiek gaat NFK ziekenhuizen,
medische beroepsgroepen, zorgverzekeraars
en de overheid informeren over deze
uitkomsten. Zo kunnen zij deze ervaringen en
behoeften, van patiënten zelf, gebruiken om
de zorg nog verder te verbeteren.
Daarnaast worden de uitkomsten van dit
onderzoek ook door PKS ingezet bij de
lobby voor kankerspecifieke expertzorg en
transparantie van zorg.
NFK wil komen tot een masterplan om
iedereen een gespecialiseerd verpleegkundige
als vast aanspreekpunt te bieden
én dat dit vast aanspreekpunt de
volledige zorg biedt naar de laatste
inzichten. Hiervoor zoekt
NFK de samenwerking op met de V&VN en
V&VN Oncologie, de beroepsvereniging
van de verpleegkundigen. n
Bron: onderzoeksresultaten en rapportages NFK
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Nu beschikbaar:
Europese patiëntenversie
richtlijnen
Wim Nak

De Europese Vereniging voor
Urologie (EAU) ontwikkelt richtlijnen
voor de behandeling van o.a.
prostaatkankerpatiënten. Deze richtlijnen
zijn gebaseerd
op in de praktijk
getoetste
methoden
en worden
jaarlijks door
een panel van
Europese experts
geüpdatet. Maar,
ze zijn voor medici
geschreven.

Om te kunnen
kiezen is inzicht
belangrijk

30

Veel artsen, patiënten en wetenschappers
hebben - onder supervisie van de EAU en
het Athena instituut - de afgelopen jaren
gewerkt aan de totstandkoming van deze
digitale patiëntenversie van de richtlijn.
Samen beslissen
Dr. Henk van der Poel,
uroloog bij het Antoni
van Leeuwenhoek te
Amsterdam, is een van
de artsen die betrokken
is bij de patiëntenversie.
Hij zegt daarover het
volgende:

‘Het is van groot belang
dat patiënten goed
zijn geïnformeerd
Om ze ook voor
over hun ziekte, hun
patiënten
Dr. Henk van der Poel: ‘Het is van groot belang dat
mogelijkheden voor
toegankelijk
patiënten goed zijn geïnformeerd over hun ziekte’
behandeling en de
te maken zijn
risico’s die ze daarbij
ze ‘vertaald’
lopen. Een patiënt die deze richtlijn heeft
in een patiëntenversie, ook wel zorgpad
gelezen komt goed beslagen ten ijs bij het
genoemd. Sinds juni 2018 is deze vertaling
overleg met zijn behandelend arts.
digitaal voor iedereen beschikbaar via
http://www.allesoverurologie.nl/
We hebben lastige termen helder uitgelegd.
behandelpaden/prostaatkanker.
Samen kunnen zij daardoor nog beter
afwegen voor welke (vervolg-)behandeling ›
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die patiënt het meest in
aanmerking komt. Juist
bij prostaatkanker is dat
belangrijk. Hierbij zijn vaak
meerdere behandelopties
mogelijk en de patiënt wordt
voor de keuze gesteld. Patiënt
en arts kunnen eventueel ook
samen het zorgpad doorlopen.
Uit onderzoek is gebleken dat
mannen die actief bij de keuze
van hun behandeling waren betrokken beter
uit de behandeling kwamen dan mannen die
de keuze meer aan anderen overlieten.
Om te kunnen kiezen is inzicht belangrijk.
Het nieuwe jasje van de richtlijnen kan
daarbij helpen.
Patiënten begrijpen zo ook beter waaraan
hun artsen denken. En de patiënt komt er
niet meer pas na de behandeling achter
dat er voor hem ook andere behandelingen
mogelijk waren geweest.
In de opzet van de richtlijn ligt meer nadruk
op het traject dat de patiënt doorloopt voor
de verschillende behandelingen en op de

diagnostiek die de richtlijnen
aanbevelen. De geboden
informatie is dus breder
dan wat nodig is voor de
keuze van de best passende
behandeling.’
Voor iedereen beschikbaar
Iedereen kan nu zelf zien welke
behandelingen, mogelijkheden
en risico’s er zijn in elk stadium
van prostaatkanker volgens de
EAU-richtlijn. Deze medische richtlijn is nu
ook zonder medische achtergrond leesbaar
gemaakt en bovendien vrij toegankelijk. Dit
brengt meer rust voor de patiënt en meer
houvast in het contact met de behandelend
arts. n

‘Het is van groot
belang dat patiënten
goed geïnformeerd
zijn over hun ziekte’

PSA laten
prikken,
een goed idee?
Berrie van der Heide

Onder de titel ‘PSA laten prikken, een goed idee?’ hield het
Martiniziekenhuis in Groningen een publiekslezing op 13 juni 2018.
Sprekers waren:
• Hylco Wiarda, uroloog: prostaat en PSA
• Daphne Luijendijk-De Bruijn, uroloog: PSA screening en familiair
prostaatkanker
• Marlene Braam, verpleegkundig specialist urologie: PSA verhoogd:
hoe verder?
Van die publiekslezing is een kwalitatief zeer goede registratie gemaakt die niet alleen de
sprekers in beeld brengt, maar ook zeer duidelijk de door hen tijdens de presentaties gebruikte
ondersteunende lichtbeelden . Op https://www.youtube.com/watch?v=jNdT0LpRdiI treft u de
registratie aan.
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BIJEENKOMSTEN
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Informatiebijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Ronde Tafel Gesprek Prostaatkanker
Themabijeenkomst diagnose
prostaatkanker, hoe nu verder?
Informatiemiddag
Lotgenotenbijeenkomst
Landelijke Donateursdag
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Prostaatproblemen
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Inloopmiddag/lezingen avond
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Voorlichtingsbijeenkomst
Lotgenotengroep Prostaatkanker
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotengroep Prostaatkanker
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst
Lotgenotenbijeenkomst

WAAR
Toon Hermans Huis
Vicki Brown Huis
Inloophuis Debora
Inloophuis Adamas
Inloophuis De Eik
Lange Land Ziekenhuis
Inloophuis Oude IJssel

PLAATS
Tiel
Den Bosch
Delft
Nieuw Vennep
Eindhoven
Zoetermeer
Doetinchem

DATUM
27 september
27 september
2 oktober
4 oktober
4 oktober
5 oktober
9 oktober

TIJD
10.00/12.00
14.00/16.00
16.00/17.30
14.00/15.30
14.00/16.00
10.15/12.00
14.00/16.00

Inloophuis Toon
Wilhelmina Ziekenhuis
Maasstad Ziekenhuis
Agnietenhof
Inloophuis Helianthus
Toon Hermans Huis
Inloophuis De Cirkel

Waalwijk
Assen
Rotterdam
Tiel
Dordrecht
Maastricht
Helmond

9 oktober
9 oktober
9 oktober
11 oktober
11 oktober
11 oktober
15 oktober

14.00/16.00
14.00/17.00
14.30/17.00
11.30/17.00
14.00/16.00
17.00/19.00
14.00/16.00

Inloophuis Den Helder
Haga Ziekenhuis
Bravis Ziekenhuis
Toon Hermans Huis
Vicki Brown Huis
Inloophuis De Eik
HMC Leidschendam
Rivas
Inloophuis Scarabee
Toon Hermans Huis
Inloophuis De Honingraad
VieCuri Medisch Centrum
Inloophuis ’t Praethuys
Inloophuis Carma
Toon Hermans Huis
Inloophuis Midden Brabant
Inloophuis De Cirkel
Ziekenhuis Bernhoven
Inloophuis Den Helder
Lange Land Ziekenhuis
Vicki Brown Huis
Inloophuis Debora
Toon Hermans Huis
Inloophuis De Eik
Bravis Ziekenhuis
Inloophuis ’t Praethuys
Maasstad Ziekenhuis
Inloophuis Helianthus
Toon Hermans Huis
Inloophuis De Cirkel
Inloophuis Den Helder
Haga Ziekenhuis
Toon Hermans Huis
Vicki Brown Huis

Den Helder
Den Haag
Roosendaal
Tiel
Den Bosch
Eindhoven
Leidschendam
Gorinchem
Leiden
Maastricht
Breda
Venlo
Alkmaar
Naaldwijk
Roermond
Tilburg
Helmond
Uden
Den Helder
Zoetermeer
Den Bosch
Delft
Tiel
Eindhoven
Roosendaal
Alkmaar
Rotterdam
Dordrecht
Maastricht
Helmond
Den Helder
Den Haag
Tiel
Den Bosch

17 oktober
18 oktober
24 oktober
25 oktober
25 oktober
1 november
1 november
2 november
8 november
8 november
12 november
13 november
13 november
13 november
15 november
19 november
19 november
20 november
21 november
22 november
22 november
27 november
29 november
6 december
11 december
11 december
11 december
13 december
13 december
17 december
19 december
20 december
27 december
27 december

19.00/21.30
19.00/20.30
19.00/21.00
10.00/12.00
14.00/16.00
14.00/16.00
19.00/21.30
09.30/11.30
10.30/12.30
19.00/21.00
14.00/16.00
13.30/16.30
10.30/12.00
15.30/17.00
14.00/16.00
14.00/15.30
14.00/16.00
10.00/12.00
19.00/21.30
10.15/12.00
14.00/16.00
16.00/17.30
10.00/12.00
14.00/16.00
14.00/16.00
10.30/12.00
14.30/17.00
14.00/16.00
19.00/21.00
14.00/16.00
19.00/21.30
19.00/20.30
10.00/12.00
14.00/16.00

32 In voorbereiding				
Voorlichtingsavond PCNN
Hotel Ruyghe Venne
Informatieavond
Inloophuis Camino
		

Westerbork
Nieuwerkerk
a/d IJssel

22 november
24 januari 2019
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Hoe wordt een geneesmiddel opgenomen in het basispakket?

Flinke discussies over
effectiviteit, kosteneffectiviteit, noodzakelijkheid
en uitvoerbaarheid

Ad Sitsen

Zorginstituut Magazine is een blad vol
interessant nieuws over verschillende
kanten van ‘de zorg’.
Het decembernummer bevatte een mooi
en beknopt overzicht van de weg die
een geneesmiddel na registratie moet
afleggen om in het basispakket te komen
(zie https://www.zorginstituutnederland.
nl/publicaties/magazine/2017/12/16/
zorginstituut-magazine---december-2017).
Eerst iets over dat basispakket.
Het basispakket is een bij wet – de
Zorgverzekeringwet – verplicht onderdeel
van de zorgverzekering voor iedereen
vanaf 18 jaar en woonachtig of werkzaam
in Nederland. De overheid bepaalt jaarlijks
de inhoud van het basispakket en de
zorgverzekeraars bepalen de prijs van dit
pakket.
Betekent dit nu dat elk geneesmiddel

dat in Nederland op de markt komt in dit
basispakket wordt opgenomen? Nee, dat is
niet het geval. Per geneesmiddel wordt dit
bekeken. In dit artikel schetsen we in grote
lijnen hoe dat in zijn werk gaat.
Allereerst moet worden bezien of het
geneesmiddel bedoeld is voor intramuraal
of extramuraal gebruik. Intramuraal wil
zeggen in het ziekenhuis; de kosten van
die intramurale geneesmiddelen komen
ten laste van het ziekenhuis. Over de vraag
of die – soms heel dure – middelen altijd
worden vergoed schreven we in Nieuws 25.
Geneesmiddelen voor extramuraal gebruik,
die dus door huisartsen en specialisten
worden voorgeschreven en door apothekers
worden verstrekt voor gebruik buiten
het ziekenhuis, worden altijd door het
Zorginstituut Nederland beoordeeld op
grond van criteria voor effectiviteit, ›
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kosteneffectiviteit,
en gezondheidswinst die de
De overheid
noodzakelijkheid en
huidige standaardbehandeling
bepaalt
jaarlijks
uitvoerbaarheid. Deze
met zich meebrengt.
beoordeling is een andere
de inhoud van
beoordeling dan die voor de
of lage ziektelast?
het basispakket Hoge
toelating tot de markt door
De criteria voor
het College ter Beoordeling
noodzakelijkheid betreffen
van Geneesmiddelen en
vragen zoals is de ziekte
daarvan onafhankelijk. Als deze beoordeling
ernstig genoeg? Oftewel is er een hoge of
door het Zorginstituut Nederland leidt
een lage ziektelast? Is de behandeling zo
tot opname in het basispakket wordt het
duur dat iemand die niet zelf kan betalen?
betreffende middel opgenomen in het
Het ligt voor de hand dat hierover ook nog
zogenoemde Geneesmiddelen Vergoedings
wel eens stevige discussies worden gevoerd.
Systeem (GVS) en – soms onder bepaalde
Tot slot de uitvoerbaarheid. Hier zoekt men
voorwaarden - vergoed.
een antwoord op de vraag of opname van
de behandeling in het pakket in de praktijk
Veel vragen
uitvoerbaar is, bijvoorbeeld op grond van
De criteria voor effectiviteit,
praktische overwegingen.
kosteneffectiviteit, noodzakelijkheid en
uitvoerbaarheid, die hierboven werden
Er is door het Zorginstituut Nederland een
genoemd, zijn nauwkeurig gedefinieerd
procedure opgesteld om deze beoordeling
maar leveren desondanks nog wel
in goede banen te leiden. De fabrikanten die
eens flinke discussies op.
de geneesmiddelen op de markt brengen
Denk daarbij vooral aan
moeten weten hoe zij deze procedure in
de kosteneffectiviteit,
gang kunnen zetten en wat zij daarvoor aan
dat gaat over de vraag
gegevens moeten overleggen.
of de prijs van een
De fabrikanten moeten hun antwoorden op
geneesmiddel redelijk
de vragen betreffende de genoemde criteria
is en in verhouding tot
voldoende onderbouwen met resultaten
wat de behandeling
van deugdelijk onderzoek. Het Zorginstituut
ermee oplevert.
Nederland beoordeelt de gegeven
De criteria voor
antwoorden en de wetenschappelijke
effectiviteit betreffen de
onderbouwing daarvan en is aan bepaalde
vraag of is aangetoond
termijnen gebonden om de beoordeling te
dat behandeling met het
voltooien en bekend te maken. Indien er een
geneesmiddel werkt.
afwijzing volgt kan de fabrikant daartegen
Dat lijkt nogal eenvoudig maar
in beroep gaan: er is vaak veel geld mee
is vaak toch ingewikkeld. Want je moet
gemoeid!
je daarbij afvragen over welke werking
we het dan hebben? Invloed op een
Gelukkig gaat het meestal goed en komen
laboratoriumparameter? Verlenging van
de werkelijk belangrijke geneesmiddelen
het leven? Verbetering van de kwaliteit van
doorgaans vlot in het basispakket terecht.
leven?
Alle verzekerden kunnen deze middelen
dan door hun huisarts of specialist
De kosteneffectiviteit kwam al even ter
voorgeschreven krijgen en door hun
sprake. De grondslag voor deze beoordeling apotheker afgeleverd krijgen. n
is de zogenoemde farmaco-economische
evaluatie waarmee wordt berekend
Is de behandeling zo
hoeveel kosten een behandeling met een
duur dat iemand die niet
nieuw geneesmiddel met zich meebrengt
in verhouding tot de hoeveelheid
zelf kan betalen?
gezondheidswinst die deze behandeling
oplevert. De kosten en opbrengsten
worden altijd vergeleken met de kosten

Nieuws | Magazine van ProstaatKankerStichting.nl | september 2018 | nr. 28

Rondetafelgesprek
in Doetichem
Op 12 juni heeft er in het Inloophuis
Oude IJssel te Doetinchem een
Rondetafelgesprek plaats gevonden.
De organisatoren waren Ton Orriëns,
regiovertegenwoordiger PKS en
Nettie Flierman, gespecialiseerd
oncologieverpleegkundige.
Ook aanwezig was Jannie Orriëns,
regiovertegenwoordiger (en partner van
Ton).
Vijf bezoekers bij wie prostaatkanker was
geconstateerd hebben deelgenomen
aan het gesprek. Ook nu weer bleek dat
prostaatkanker in veel verschillende vormen
voorkomt. De ene patiënt was behandeld en
‘schoon’ verklaard, een ander werd ‘actief

gevolgd’, anderen zijn of worden nog steeds
behandeld of wachten op behandeling.
De sfeer was informatief en openhartig,
na een evaluatieronde bleek dat dit soort
gesprekken in een behoefte voorziet.
Hier aan wordt een vervolg geven op
dinsdag 9 oktober 2018, eveneens in het
Inloophuis, Plantenstraat 2,
7001 EZ Doetinchem,
’s middags van twee tot vier uur.
Nieuwe belangstellenden zijn uiteraard van
harte welkom! n
Aanmelden kan via het Inloophuis
0314 646024, per email :
info@inloophuisoudeijssel.nl

Kanker, NHG en de overlijdensrisicoverzekering

Prostaatkanker en
verzekeren
Berrie van der Heide

Een nieuwe overlijdensrisicoverzekering afsluiten als je kanker hebt of hebt gehad, is lastig. Op
het gezondheidsvragenformulier of bij de medische keuring voor een dergelijke verzekering
moet je namelijk vermelden dat er sprake is (geweest) van kanker. Veel verzekeraars accepteren
(ex)kankerpatiënten niet als klant, of alleen tegen een hogere premie.
Sinds 2018 is bij het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) niet
langer een overlijdensrisicoverzekering (ORV) verplicht. Hierdoor hoopt het Waarborgfonds
Eigen Woningen meer bescherming te bieden aan kwetsbare doelgroepen. De NHG wordt zo
toegankelijker voor bijvoorbeeld chronisch zieken, ex-patiënten en senioren. Zij betaalden vaak
een veel hogere premie voor hun toen nog verplichte overlijdensrisicoverzekering en zagen
daarom af van een hypotheek met NHG. Dat is vanaf dit jaar dus verleden tijd.
De grens tot waar je een huis met NHG kunt kopen bedraagt 265.000 euro sinds 2018.
Investeer je in energiebesparende voorzieningen, dan is de kostengrens zelfs maximaal
280.900 euro. Toch kan het handig zijn om ondanks die versoepelde eisen wél een ORV ›
Lees verder op pagina 37
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De allereerste internationale conferentie over AS

Oproep Active
Surveillance lotgenoten
Wim Nak

Mannen die voor het eerst de diagnose
prostaatkanker te horen krijgen hebben
een grote schok te verwerken. De eerste
gedachte is dan: dat ding waar de kanker
in zit, de prostaat, die moet eruit en
liefst onmiddellijk. Nu is een operatie in
een aantal gevallen inderdaad wel de
aangewezen weg, maar soms is het beter
om een andere weg in te slaan, zoals
bestralen of uitstel van behandeling en
dan zolang mogelijk.
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Tegenwoordig kiezen gelukkig steeds meer
nieuwe patiënten voor uitstel, voor Active
Surveillance (AS). Medici adviseren hun
patiënten AS indien de Gleason
score maximaal 6 is en de PSA-waarde
onder de 10, echter wel op voorwaarde dat
de patiënt daarmee zelf leven kan en wil.

Hij vermijdt namelijk met AS de risico’s van
incontinentie en impotentie, maar ervaart bij
elke controle telkens weer een gevoel van
onzekerheid.
In de USA is een ondersteuningsgroep
actief voor AS-patiënten, de ASPI, voluit:
Active Surveillance Patients International.
Deze groep gaat volgend jaar op 5 en 6
oktober in IJsland de allereerste werkelijk
internationale conferentie houden, over AS
en voor AS, d.w.z. voor de patiënten die de
behandellijn AS volgen. ›

AS, geen risico van
verergering van
incontinentie en impotentie
tijdens het uitstel van
behandeling

Nieuws | Magazine van ProstaatKankerStichting.nl | september 2018 | nr. 28

de helft van alle AS-patiënten in een later
stadium daadwerkelijk alsnog behandeling
nodig heeft. En die patiënten kunnen dan
later wellicht profiteren van verbeterde
behandelmethoden. Het allerbelangrijkste is
wel, dat de andere helft helemaal nooit voor
pk behandeld behoeft te worden!
Waarom in IJsland? Omdat IJsland
vooralsnog het enige land in Europa is waar
AS-patiënten zich verenigd hebben en
willen meedoen aan het internationaliseren
van de ASPI. Het blijkt erg moeilijk om
andere landen erbij te betrekken. Ook
vanuit Nederland komt er geen respons,
althans tot dusverre nog niet.
Supportgroep in Nederland
Goedbeschouwd is het merkwaardig dat er
ook in ons land geen ondersteuningsgroep
bestaat speciaal voor AS-patiënten.
Na de primaire diagnose wordt thans in
ongeveer een derde van de gevallen voor
AS gekozen. In de USA kiest ongeveer de
helft van de nieuwe patiënten voor AS.
Waarschijnlijk zouden ook bij ons wel meer
prostaatkanker patiënten kunnen profiteren
van de voordelen die AS biedt dan thans
het geval is.
Welke voordelen?
Denk vooral aan zaken als:
geen risico van verergering
van incontinentie en
impotentie tijdens het
uitstel van behandeling. Van
belang is ook dat nog niet

Wie doet er mee?
Vanwege deze voordelen zou het raadzaam
zijn om AS te promoten, het meer onder de
aandacht te brengen bij nieuwe
pk-patiënten. Wie voelt er wat voor om
samen eens na te denken over wat een
AS-groep voor onze lotgenoten zou kunnen
betekenen? En over hoe zo’n groep te
vormen zou zijn. En over wat er vanuit die
groep eventueel bij te dragen valt met
betrekking tot de geheel aan AS gewijde
internationale conferentie in IJsland volgend
jaar oktober.
Voor wie meer wil weten van die
conferentie: kijk op https://aspiconference.
org. Je kunt je via die site ook aanmelden
om op de hoogte te worden gehouden van
het programma e.d. Misschien zit er onder
de lezers zelfs wel iemand die er zin in heeft
om ter voorbereiding van die conferentie de
verbinding te vormen tussen Nederland en
de combinatie USA/IJsland?
Belangstellenden kunnen
zich bij mij melden via
de voor- wimans@ziggo.nl. n

Vanwege
delen zou het
raadzaam zijn om
AS te promoten

Vervolg van pagina 35

af te sluiten. Als je wilt weten of een overlijdensrisicoverzekering in jouw persoonlijke situatie
een passend advies is, stap dan naar een hypotheekadviseur of een financieel adviseur die
bijvoorbeeld is aangesloten bij koepelorganisatie Adfiz (https://www.adfiz.nl). n
Maatwerkroute
Wanneer een verzekeraar een afwijzing doet of een voorstel met een premieverhoging,
is het verstandig om nog even verder te kijken. Iedere verzekeraar heeft namelijk zijn
eigen acceptatiebeleid. Ook goed om te weten is dat Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) met Independer een maatwerkroute heeft ontwikkeld.
Meer informatie daarover op https://kankerenverzekeren.nl/. Independer is geen adviseur,
maar wel bemiddelaar.
Je kunt ook terecht bij ICZ (https://www.icz.nu/). Zij zijn zowel adviseur als bemiddelaar
en gespecialiseerd op chronisch zieken en werken ook samen met andere adviseurs en
bemiddelaars.
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Marie-Anne van Stam, ‘Shared decision-making
in prostate cancer care’

Prokeus
Wim Nak

Op 21 juni 2018 promoveerde
Dr. Marie-Anne van Stam op haar
proefschrift ‘Shared decision-making in
prostate cancer care’, voor een belangrijk
deel gebaseerd op de resultaten van de
Prokeus studie.
In Nieuws van december 2014 publiceerden
wij dat de Prokeus studie van start ging.
In de jaren 2015 en 2016 zijn circa 450
patiënten met gelokaliseerde prostaatkanker
(kanker beperkt tot in de prostaat zelf) een
jaar gevolgd. Zij hebben elk kwartaal een
vragenlijst ingevuld over het verloop van hun
behandeling en de door henzelf ervaren hun
kwaliteit van leven.
Welke conclusies zijn uit de Prokeus studie
getrokken?
De eerste conclusie is dat mannen vaak geen
goed beeld hebben van de voor- en nadelen
van behandelopties. Veel patiënten wisten
niet dat de kans op terugkeer na operatie
of bestraling ongeveer gelijk is. Ook dacht
Zorgverleners in
de betrokken
ziekenhuizen
overhandigen
dit boekje aan
de patiënt

men te optimistisch over de risico’s van het
operatief laten verwijderen van de prostaat.
Veel mensen dachten dat Active Surveillance
op termijn altijd gevolgd zou worden door
opereren of bestralen terwijl dat nog niet in
de helft van de gevallen gebeurt.
Een tweede conclusie is dat de meeste
deelnemers een actieve rol willen bij het
kiezen van de behandeling. Patiënten
die actief meebeslissen ervaren minder
onzekerheid, minder last van bijwerkingen
en voelen minder spijt achteraf na de
behandeling. Alleen daarom al moet het
samen beslissen worden bevorderd.
Ook zijn de effecten van de verschillende
behandelingen op de kwaliteit van leven
onderzocht. Na een operatie hadden
mannen vaker last van incontinentie en
erectieproblemen. Na bestraling vaker
plasklachten en darmproblemen.
Bij Active Surveillance bleef het gevoel van
mannelijkheid het sterkst behouden, maar
werd meer emotionele stress ervaren.
In haar proefschrift gaat Marie-Anne
van Stam in op nog meer zaken en
omschrijft zij verschillende varianten
voor zinvol vervolgonderzoek. Zij blijkt
een buitengewoon warm voorstander
van het samen beslissen met een goed
geïnformeerde patiënt.
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Wat vindt Marie-Anne van Stam de ideale
manier van ‘Samen beslissen’? In haar
proefschrift volgt zij de omschrijving zoals
die eerder door professor Stiggelbout is
verwoord: ›
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1. De zorgverlener informeert de patiënt
dat er een besluit over behandeling
genomen moet worden en dat de eigen
inbreng van de patiënt daarbij van
belang is.
2. De zorgverlener legt uit welke
mogelijkheden voor behandeling er zijn
en wat van elk de specifieke voor- en
nadelen kunnen zijn.
3. De zorgverlener en de patiënt
overleggen gezamenlijk over de
voorkeur(en) van de patiënt en de
zorgverlener helpt de patiënt bij zijn
afwegingen.
4. De zorgverlener bespreekt de
uiteindelijke voorkeur van de patiënt met
hem, waarna gezamenlijk een besluit
wordt genomen over de in te zetten
(vervolg) behandeling.
Dit ideaal wordt in de praktijk niet altijd
geheel waargemaakt, door allerlei oorzaken.
Zowel aan de kant van de patiënt als van de
zorgverlener. Maar deze manier van werken
legt de primaire verantwoordelijkheid toch
wel bij de zorgverlener.
Om de zorgverlener
daarbij te helpen
Patiënten die
is een boekje
Met steun
actief meebeslissen gemaakt.
van Else Wolak en
ervaren minder
de kwaliteitsgroep
van PKS.
onzekerheid

PROSTAATKANKER
Welke behandeling
past het best bij u?

De titel van het boekje luidt:
PROSTAATKANKER Welke
behandeling past het best bij
u? Fraai geïllustreerd door
Marie-Anne zelf. Helder, goed leesbaar en
begrijpelijk. Gebaseerd op de bevindingen
van Prokeus. Zorgverleners in de betrokken
ziekenhuizen overhandigen dit boekje
aan de patiënt, die na lezing ervan beter
mee kan doen met het proces van samen
beslissen.

Dit boekje is op diverse ziekenhuis-sites
digitaal in te zien, maar ook op de eigen
website van ProstaatKankerStichting.nl
zowel onder het kopje ‘Actueel’ gevolgd
door het kopje ‘Nieuws’ als (meer
permanent) onder het kopje ‘Prostaakanker’
gevolgd door het kopje ‘Behandeling-bijprostaatkanker’. n
Marie-Anne wil vervolgonderzoek doen
naar hoe de ‘samen beslissen’ gesprekken
plaatsvinden en mogelijk verbeterd kunnen
worden. Zij zou graag in contact komen
met een of meer lotgenoten die haar bij
de opzet van het onderzoek willen helpen.
Interesse? Neem contact op via
m.v.stam@nki.nl.

ProstaatKankerStichting.nl (PKS)
wil er zijn om mannen die geraakt
zijn door prostaatkanker te vinden
en te verbinden, ze te informeren
en samen de kwaliteit van
leven van patiënten en hun
naasten te verbeteren.
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Waar schreven wij over in de laatste 2 jaar?
(Alle nummers zijn te zien op onze website. Die is te bereiken via www.prostaatkankerstichting.nl,
klik op die site op de button ‘Actueel’, vervolgens op de knop Magazine Nieuws en maak daar uw keuze van
het gewenste nummer.)
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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 november 2018
naar:
ProstaatKankerStichting.nl,
Tav Redactie Nieuws,
Postbus 8152,
3503 RD Utrecht
Of e-mail naar:
redactienieuws@
prostaatkankerstichting.nl

				

De oplossing van de Nieuws
puzzel nr. 27 luidde:
Brandbrief

				

KRUISWOORDRAADSEL

Prijswinnaars puzzel
Nieuws nr. 27
Barbara van Vugt,
Amsterdam,
Gerda Landsmeer en
Piet Schütz, Dordrecht
K.J. Klaassens, Ryptsjerk

Oplossing:
HORIZONTAAL
1. Agrarisch beroep
6. Deel van de voet
10. Poging tot kopen
13. Mestvocht
14. Hoekschop
16. Broodsoort
18. Europese taal
20. Handelsplaats voor textiel
22. Diffamatie
23. Buitengewoon 		
opsporingsambtenaar
24. Gemeen
27. Rondedans

28. Afgevaardigde
29. Voor het gerecht roepen
31. Verdwenen
34. Deel van het oor
35. Teelt
37. Achteruit
40. Klein kind
42. Uit een nalatenschap 		
verkrijgen
43. Etiket
45. Olympische stad in 2016
46. Roofdier
48. Aantal zetels van de 		
ChristenUnie in de Tweede

Kamer
49. Bezoek
51. Bijbels vaartuig
52. Onooglijk
54. Bill ... , medeoprichter van
Microsoft
55. Rondhout
57. Mislukkeling
59. Bloem
61. Tuinafscheiding
63. Troefkaart
65. Vakantie van een 		
bestuurscollege
67. Geraamte

69. Ingeschakeld
71. Zeestraat tussen 		
Denemarken en Zweden
72. Plezier
73. Europeaan
75. De dans ontspringen
78. Houding, instelling
80. Gevel
81. Een Amerikaan als J.R.

VERTICAAL
1. Universum
2. Boek om iets in op te zoeken
3. ... Dost, voetballer van 		
Sporting Lissabon
4. Brandstof
5. Kunstenaar
6. Op deze manier
7. Kunststof
8. Niet klaar
9. Waterdoorlatend
11 Moeilijke trap bij voetbal
12 Projectieplaatje
14. ... Titulaer, vorig jaar

overleden tv-presentator
15. Opstandeling
17. Onzin
19. Bemanning
21. Teddyboy
25. Vaartuig
26. ... Wilders, politicus
30. Mist
32. In uiterlijk overeenkomen
33. Engelse kroeg
36. Vent
38. Britse luchtmacht
39. Zaak, kwestie
40. Niet ingeschakeld

41. Handel in bepaalde drugs
44. Inhoudsmaat
45. Voetbalwedstrijd 		
met verhoogde kans op
ongeregeldheden
47. Tropische vogel
48. Schroef (Vlaams)
50. Monica ... , tennisspeelster
53. Eerbewijs
56. Fortuin
58. Ronald ... , Amerikaanse
president
60. Aantal zetels van de SGP in
het Europees Parlement

61. Fel
62. Vreugde, wellust
64. Op een gevorderd tijdstip
66. Voortdurend
68. ... en de walvis, 		
Bijbelverhaal
70. Volk, staat
73. Zes als voorvoegsel
74. Oevergewas
41
76. Voordeel
77. In het gezelschap van
79. Voormalige muziekzender
82. Apenstaart

Ewing
83. Honingbij
84. Franse hogesnelheidstrein
85. Gevoel
86. Kunststof drankhouder

Driejarig project
waarin patiënten
zélf onderzoeker zijn

INSPIRATIE-

BIJEENKOMST
PATIËNT EN
VOEDING
Berrie van der Heide en Fred Fontijn
Op 18 juni jl. organiseerde het Platform
Patiënt en Voeding (patientenvoeding.nl)
een inspiratiebijeenkomst.
De relatie tussen datgene dat je eet en
drinkt en ernstige aandoeningen zoals
kanker staat de laatste jaren steeds meer
in de belangstelling. Ook komen steeds
meer wetenschappelijke studies op dat
vlak ter beschikking. Wij bezochten de
inspiratiebijeenkomst en onderstaand treft
u in kort bestek een aantal eyeopeners
en mogelijk ook voor u interessante
verwijzingen aan.
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ter voorkoming van misverstand of het
product nou wel of niet goed is voor
de gezondheid. Daarnaast werken zij
aan een document om de Europese
patiëntenorganisaties inzicht te geven in de
wetenschappelijke richtlijnen die er voor de
diverse ziektebeelden zijn voor voeding en
biedt de mogelijkheid deze richtlijnen te
vertalen in begrijpelijke taal voor patiënten
en hun omgeving.

Zelfonderzoekers
Het Platform Patiënt en Voeding heeft
zich er voor in gezet dat vanaf najaar
2018 een driejarig project gaat lopen
waarin patiënten zélf onderzoeker
zijn. Een samenwerkingsverband, met
Het European Patients Forum
Stichting Mijn Data Onze Gezondheid
(www.eu-patients.eu) is
en AMC als trekkers, ondersteunt deze
een koepelorganisatie van
zelfonderzoekers. Onder andere met een
patiëntenorganisaties
handige monitoringsapp,
in Europa. Het
analyses en dataopslag.
door hen in maart
Er wordt onderzocht Het is een hele nieuwe,
uitgebrachte EPF
bottom-up gestuurde
wat
de
effecten
zijn
Position Statement
onderzoeksaanpak. Hij
on Information to
wordt uitgewerkt rondom
op de kwaliteit van
Patients on Food and
mensen met darm- en
leven van de
Nutrition kent een
vermoeidheidsklachten.
deelnemers
aantal aanbevelingen.
Welllicht dat als dit project
Opvallende
succesvol is en nieuwe
aanbeveling: zij
inzichten oplevert, de
maken zich sterk voor een verplichte
opzet ook gebruikt kan worden voor
Europese productinformatietekst op
andere patiëntengroepen als die van de
de vóórzijde van de verpakking. Franse
prostaatkankerpatiënten.
publieke gezondheidszorg, patiënten
en consumentenorganisaties maken
Start voedingsstudie met speciaal
zich bijvoorbeeld sterk voor een wat zij
ontwikkelde versproducten
noemen Nutri-Score, een vereenvoudigde
Mede door de inzet van het Platform
presentatie op het etiket van een product
Patiënt en Voeding gaat een bijzondere ›
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De versproducten

voedingsstudie voor
van de maaltijden + coaching
zijn door de
prostaatkankerpatiënten
en de andere helft (n=85)
beginnen.
krijgt het dieet + receptuur
tuinbouwsector
Het bepalen van
voor het bereiden van de
speciaal
geschikte deelnemers
maaltijden + foodbox (met
ontwikkeld
van deze bijzondere
de versproducten voor het
voedingsstudie is
bereiden van de maaltijden)
gestart. Bijzonder,
+ coaching.
omdat gebruik wordt gemaakt van
versproducten die door de tuinbouw
De versproducten zijn door
speciaal zijn ontwikkeld op hun
de tuinbouwsector
hogere nutriëntwaarden. Deze
speciaal ontwikkeld
studie staat open voor
op hun hogere
prostaatkankerpatiënten,
nutriëntwaarden,
de inclusie (selectie
zoals bijvoorbeeld
van patiënten)
de Harvest of
verloopt via het
Health tomaat
Erasmus MC
die een 2-3
(je kunt ook elders
keer hogere
patiënt zijn).
concentratie
lycopeen
Binnen deze studie
bevat in
worden de effecten
vergelijking tot
van een ‘standaard’
een ‘normale’
dieet volgens de
tomaat.
Schijf van Vijf van
De verwachting
het voedingscentrum
is dat de
vergeleken met een
deelnemers die
dieet gebaseerd op een
het voedingspatroon
op prostaatkanker afgestemd
volgen, de aangeleverde
voedingspatroon. Er wordt onderzocht
versproducten gebruiken en de
wat de effecten zijn op de kwaliteit
coaching genieten hier significant profijt van
van leven van de deelnemers en op de
zullen hebben – zowel ten aanzien van de
carotenoïdenwaarden in het bloed.
kwaliteit van leven alsook ten aanzien van
De carotenoïdenwaarden worden gebruikt
de nutriëntwaarden zoals gemeten in het
omdat deze een indicatie geven voor het
bloed. n
niveau van groente-inname. Lycopeen
(zit in o.m tomaten) is een van de
carotenoïden waarin de onderzoekers in het
Patiënten gezocht
bijzonder geïnteresseerd zijn.
Voor deze studie is het Erasmus op zoek
naar mannen met prostaatkanker op een
Drie studiegroepen
zogenaamd ‘active surveillance’ beleid.
Het betreft een gerandomiseerde studie.
Zodra een groep van 90 patiënten is bereikt,
Geïnteresseerden zullen worden ingeloot
wordt gestart met de bijeenkomsten en het
in één van de drie studiegroepen. Eén
volgen van het eetpatroon voor een periode
derde (n=85) van de deelnemers volgt de
van drie maanden. Deze groep kan dan in
richtlijnen van het Voedingscentrum, de
september/oktober starten. Dit patroon zal
overige tweederde (n=170) volgen een
zich daarna herhalen.
prostaatkankerdieet – zoals opgesteld in het
Erasmus MC – voor een periode van drie
Voor meer informatie of aanmelding:
maanden. Binnen de groep mannen die
Lionne Venderbos PhD, wetenschappelijke
het prostaatkankervoedingspatroon volgen,
onderzoeker urologie binnen Erasmus MC
krijgt de helft van de deelnemers (n=85)
Kankerinstituut
het dieet + receptuur voor het bereiden
l.venderbos@erasmusmc.nl.
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ProstaatKankerStichting.nl:
• biedt lotgenotencontact
• geeft voorlichting en informatie
• behartigt de belangen van mannen met
prostaatkanker en hun naasten
• stimuleert wetenschappelijk onderzoek
www.prostaatkankerstichting.nl
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