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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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Disclaimer
Aan de samenstelling van deze publicatie is de uiterste zorg besteed. Desondanks kunnen er onjuistheden in voorkomen.
Redactie, uitgever en ProstaatKankerStichting.nl zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam
opgenomen artikelen. ProstaatKankerStichting.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het
gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.
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Interessant

Wij maken ons meer zorgen!
Een andere kijk op prostaatkanker
Protest tegen Prostaatkanker!

Verder

Borstkankerspecialisten op donateursdag
Theo de Reijke, lid Raad van Advies PKS

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

We naderen alweer het einde van 2018
en zoals velen zeggen, is ook dit jaar
weer voorbij gevlogen. Een jaar waarin
veel gebeurd is, niet in de laatste plaats
op het gebied van de ontwikkelingen bij
prostaatkanker.
We kunnen stellen dat het begin van de
concentratie van prostaatkankerzorg een
feit is. Expertcentra ontstaan middels
verschillende samenwerkingsverbanden.
ProstaatKankerStichting.nl (PKS) werkt
mee om de kwaliteit en de resultaten
nog verder te verbeteren. Dit willen
we bereiken door met verschillende
stakeholders in gesprek te gaan en te
blijven en steeds weer de belangen
van de patiënt voor het voetlicht te
brengen. Maar ook op het gebied van
bijvoorbeeld hormonale behandelingen
en radiotherapie streven wij naar een
verdere kwaliteitsverbetering. PKS
blijft zich onverminderd inzetten voor
éénduidige diagnostiek en het verheugt
ons te bemerken dat de MRI diagnostiek,
al dan niet in combinatie met biopten,
steeds meer aan terrein wint.
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Komend jaar wil PKS inzetten op betere
voorlichting aan huisartsen. Wij willen
Nederlandse mannen informeren dat zij
bij hun huisarts kunnen vragen om een
individueel PSA onderzoek en wat de
voor- en nadelen van zo’n onderzoek
kunnen zijn. Daarbij krijgen wij regelmatig
signalen dat in sommige regio’s anders
met de vraag om een PSA meting wordt
omgegaan dan in andere. Middels
een goede voorlichtingscampagne
wil PKS bereiken dat mannen met een
verhoogd PSA door hun huisarts worden
doorverwezen naar een expertcentrum op
het gebied van diagnostiek.
PKS kan terugkijken op een waardevolle
donateursdag met presentaties
over onder meer hoopvolle nieuwe
ontwikkelingen. Er is aandacht besteed
aan erfelijkheid bij prostaatkanker en de
sessie voor de partners van patiënten is
door de aanwezigen als erg waardevol
beoordeeld. Kon u er dit jaar niet bij
zijn? Alle presentaties zijn nu te bekijken
via onze website. Heeft u suggesties
voor onderwerpen voor een volgende
donateursdag, dan hoor ik deze graag
van u.
Ook verheugend is te melden dat het
donateursaantal blijft stijgen, naar ruim
3.000 eind 2018. Graag maak ik van de
gelegenheid gebruik om alle vrijwilligers
te bedanken voor hun waardevolle inzet.
Zonder hen was het niet mogelijk geweest
om onze doelstellingen te realiseren.
Ik wens iedereen goede kerstdagen en
een voorspoedig 2019 toe.
Kees van den Berg
Voorzitter

Vanaf januari 2019 treed ik als voorzitter
van PKS toe tot het bestuur van Stichting
Egidius. Uitgangspunt is dat uitmuntende
prostaatkankerzorg wordt geleverd door
zorgaanbieders die samenwerken binnen
regionale prostaatkankernetwerken.
Daarin is een rol weggelegd voor zowel
de eerste als de tweedelijns zorg. Via
deze bestuurszetel blijft PKS nauw
betrokken bij de ontwikkelingen.

Nieuws | Magazine van ProstaatKankerStichting.nl | december 2018 | nr. 29

Moeilijke onderwerpen krijgen alle aandacht

De patiënt centraal bij het
‘Combinatie spreekuur’

Cynthia de Bie, ‘het combinatie spreekuur
biedt voor de patiënt grote voordelen‘

Wim Nak

Elke nieuwe prostaatkanker patiënt
moet eerst de schok van de diagnose
verwerken. Horen dat je kanker hebt
brengt menigeen van de kaart. Maar al
kort daarna volgt het vraagstuk: hoe nu
verder, welke behandeling?

naasten over diens behandelmogelijkheden
en zijn kansen op zowel succes als
bijwerkingen.
De uroloog is ingeval er voor een operatie
wordt gekozen tevens de chirurg, maar
bespreekt ook andere opties, zoals bestralen
of vooralsnog waakzaam blijven volgen
(Active Surveillance), de radiotherapeut
geeft informatie over bestraling (uitwendig
of inwendig).
Na die twee gesprekken controleert de
oncologieverpleegkundige in een derde
gesprek die middag of de informatie goed
is begrepen en vult zonodig aan wat nog
gewenst wordt.
Aan het eind van het combinatie spreekuur
wordt de patiënt uitgenodigd alles goed te
laten bezinken en liefst binnen twee weken
te laten weten naar welke behandeling
zijn voorkeur uitgaat. En als er nagekomen
vragen zijn, dan is er ruime gelegenheid
deze alsnog beantwoord te krijgen, veelal
via de oncologieverpleegkundige’.

Je wilt zo snel mogelijk van die kanker af,
dus je hebt haast. In die beginfase heb je
als patiënt namelijk nog niet het vertrouwen
dat prostaatkanker een langzame groeier
is, waardoor er eigenlijk best wel wat
meer tijd zou zijn om een verantwoorde
behandelkeuze te maken.

Welke patiënt wordt uitgenodigd voor dit
combinatiespreekuur?
Cynthia: ‘elke patiënt waarbij is vastgesteld
dat hij prostaatkanker heeft en die voor de
keuze staat welke behandeling hij wenst te
ondergaan. Alle patiënten zijn eerder in het
multidisciplinair overleg besproken, waarin
natuurlijk de optie van Active Surveillance
al is verkend. Bij dat vaststellen van
Om aan die behoefte aan snelle voortgang
prostaatkanker wordt in het Antonius altijd
en informatie tegemoet te komen werkt het
de multi parametrische MRI ingeschakeld.
St Antonius Ziekenhuis al sinds 2015 met
Er komen ook patiënten
een zogenaamd combinatie
van buiten, bijvoorbeeld
spreekuur. Hoe gaat dat in
uit de directe omgeving,
zijn werk?
Verder worden
zoals Woerden, Gorinchem
Cynthia de Bie,
de specifieke voor- en Tiel, maar ook uit de
oncologieverpleegkundige
rest van Nederland. Die
legt uit: ‘elke
en nadelen van
ondergaan vaak alsnog
dinsdagmiddag spreken
chirurgie versus
een mp-MRI alvorens het
zowel de uroloog als de
bestraling
combinatie spreekuur te
radiotherapeut afzonderlijk
bezoeken.›
met de patiënt en zijn
besproken
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Aan het eind van
het combinatie
spreekuur wordt de
patiënt uitgenodigd
alles goed te laten
bezinken

De patiënt die het
combinatiespreekuur
bezoekt heeft
van tevoren een
informatiemap
gekregen met
daarin een aantal
interessante brochures
en ook verwijzingen
naar sites waar de patiënt zich breder kan
informeren, waaronder de website van
ProstaatKankerStichting.nl. De ervaring bij
het St Antonius Ziekenhuis leert dat nieuwe
patiënten ook graag kennisnemen van
informatie op papier. Pas daarna begint het
surfen op allerlei websites’.

Cynthia de Bie
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Waar gaat het dan over in het combinatie
spreekuur?
Cynthia: ‘allereerst over hoe de
behandeling(en) zou(den) gaan verlopen.
Maar daarnaast krijgen vooral de mogelijke
bijwerkingen als continentie problemen,
erectiestoornissen en darmproblemen
veel aandacht. En er wordt nagegaan of
bepaalde bijwerkingen voor die individuele
patiënt van groot
of klein belang zijn.
Patiënten kunnen daar
heel verschillend over
denken, vanuit de eigen
leefsituatie. Het zijn geen
onderwerpen die op
een verjaardag even met
de buurman besproken
worden, maar in het
combinatie spreekuur
krijgen ze alle aandacht
die ze verdienen.
Bovendien resulteert
het geven van openheid
en duidelijkheid over
de risico’s van elke
behandeling een betere acceptatie van
de problemen als die zich later toch gaan
voordoen, soms tijdelijk, soms blijvend.
Verder worden de specifieke voor- en
nadelen van chirurgie versus bestraling
besproken (denk aan noodzaak narcose,
definitief weefselonderzoek, mogelijkheid
secundaire behandeling, te verwachten
PSA-daling, lange termijn
bestralingseffecten etc.)’.

Gaat het St Antonius door met het
combinatie spreekuur?
Cynthia: ‘jazeker, het is wel een bewerkelijke
aanpak, waarbij per spreekuur op
dinsdagmiddag ongeveer vier patiënten in
het St Antonius Ziekenhuis kunnen worden
gezien. Maar het biedt voor de patiënt
grote voordelen, met name door de snelle
informatievoorziening vanuit verschillende
invalshoeken. En het direct aansluitende
overleg met de oncologieverpleegkundige
verschaft de patiënt meer rust en
vertrouwen.
Het blijkt dat steeds meer mensen samen
beslissen op prijs stellen. En voor wie nog
steeds vindt dat de dokter het wel het beste
zal weten maken mijn drie collega’s en ik
in het derde gesprek wel duidelijk dat het
ook de persoonlijke omstandigheden zijn
die een grote rol behoren te spelen in zo’n
ingrijpende behandel beslissing. En deze
persoonlijke omstandigheden zijn niet altijd
bij de dokter bekend. Na het combinatie
spreekuur kan de dokter soms - met de
aanvullende informatie die wij hem geven tot een gewijzigd advies komen.
Veel patiënten geven achteraf aan het
heel fijn te vinden zo uitgebreid te zijn
voorgelicht over de voor- en nadelen van de
diverse mogelijkheden en vinden ook dat ze
bijwerkingen beter kunnen verdragen omdat
ze er tevoren goed op zijn voorbereid’.
Wordt een combinatie spreekuur ook elders
toegepast?
Cynthia: ‘voor zover ons bekend niet, maar
onze ervaringen zijn zo gunstig dat het zeker
aanbeveling verdient om waar dat nog niet
het geval is ook een combinatiespreekuur of
iets soortgelijks in te voeren’.
Ter afsluiting: ProstaatKankerStichting.nl
ziet duidelijke voordelen van dit combinatie
spreekuur. Door dit spreekuur wordt de
patiënt optimaal geholpen om in een
onzekere situatie, kort nadat prostaatkanker
is vastgesteld, zo snel en zo goed mogelijk
inzicht te krijgen in alle voor- en nadelen van
de voor hem mogelijke behandelingen.
Wij zouden graag zien dat men een dergelijk
spreekuur ook elders in zou gaan voeren. n
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Ik heb al een klein jaar geen behandeling en heb totaal geen pijn

Riet en Herman

‘WIJ MAKEN ONS MEER ZORGEN
OM ELKAAR DAN OM ONSZELF’
Aart J. van Dijk

Herman Pfeifle heb ik vlak voor de
afgelopen zomer voor het eerst ontmoet
tijdens een kennismakingsgesprek in
het kader van een wervingsactie voor
nieuwe vrijwilligers voor de regio
Zuid-Holland. Harry Boogh en
ondergetekende ontvingen Herman bij mij
thuis in Zoetermeer. Voor dit artikel sprak
ik met Herman en zijn vrouw Riet in hun
fraaie woning in Alphen aan de Rijn.
Herman en Riet zijn 45 jaar getrouwd en
hebben drie kinderen en zes kleinkinderen.
Herman geniet van zijn rol als opa.
Eén van hun hobby’s was het samen dansen
op topniveau. Dit hebben ze vele jaren
gedaan, ook tijdens de donateursdag in
Hoorn hebben ze gedanst. Sinds kort heeft
Herman een nieuwe hobby: golfen.
Herman heeft een lange carrière als
registeraccountant achter de rug. Hij heeft
gewerkt bij accountantskantoren maar ook

lange tijd voor de Rijksoverheid. Hij voerde
financiële audits uit en begeleidde
ook jonge mensen bij hun studie of
beroepsuitoefening. Daar heeft hij
veel energie uitgehaald. Riet heeft een
verpleegkundige achtergrond.
Een dreun van jewelste
Ruim vier jaar geleden kreeg Herman (nu
66 jaar) last van hoesten en problemen met
plassen. Hij bezocht de huisarts
die hem onderzocht en de PSA
De conclusie
liet bepalen. Een PSA van 455.
Via de uroloog werden biopten
was dat er veel
genomen en verder onderzoek
uitzaaiingen
gedaan, onder andere een
botscan. De conclusie was dat
waren
er veel uitzaaiingen waren.
De aangewezen behandeling
was een hormoonbehandeling.
In overleg werd gestart met Bicalutamide
totdat dat niet meer werkte. Herman had er
weinig last van, maar was wel vermoeid.
Hij heeft een jaar gebruikt om de kanker
een plaats in zijn leven te geven, ›
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maandelijks via e-mail contact met zijn
behandelend arts.

want het was een dreun van jewelste. Veel
praten heeft hem daarbij geholpen. Na dat
jaar wist Herman wat hij wél wilde en wat
hij niet wilde. Middelen met een verhoogde
kans op depressiviteit zag hij niet zitten.
De inhoud van het boek ‘Als je man
verandert’ van Marion Bloem en uroloog
Paul Kil sterkte hem daarin. Dus geen
Zoladex, hoewel dat wel werd voorgesteld.

Na twee jaar
bleek ook de
Enzalutamide
zijn werking te
verliezen
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Met behulp van de uroloog kwam hij
terecht bij het LUMC in Leiden en kon daar
meedoen aan een trial met Enzalutamide.
Een middel dat voor hem uitstekend werkte.
Ook de wereld van medisch onderzoek
vond hij een bijzonder interessante ervaring.
Herman heeft daar veel van geleerd en op
deze manier heeft hij het gevoel dat hij
kon helpen om zijn vorm van kanker aan te
pakken. Na twee jaar bleek eind december
2017 ook de Enzalutamide zijn werking
te verliezen. De waarde van de PSA was
inmiddels gedaald naar 0,2.
Steeds fitter
De oncoloog stelde een volgende
behandeling voor, maar Herman stelde iets
anders voor, namelijk voorlopig maar geen
behandeling. Sinds januari j.l. wordt Herman
niet meer behandeld met medicijnen en
dat bevalt hem goed: ‘Ik heb al een klein
jaar geen behandeling en heb totaal geen
pijn, die periode heb ik toch maar mooi te
pakken. De PSA stijgt wel weer, maar ik voel
mij steeds fitter en dat vind ik belangrijk
om er voor mijn kleinkinderen te zijn’.
De PSA is inmiddels gestegen naar 38.
Herman vermoedt dat het einde van de
medicatievrije periode in zicht is. Hij heeft

Riet heeft twee jaar geleden een rugoperatie
ondergaan vanwege een tumor (Multipel
myeloom ofwel de ziekte van Kahler).
Zij heeft met succes een stamceltransplantatie ondergaan in het UMCU in
Utrecht. Het gaat nu weer goed met haar.
Het is opvallend dat zowel Herman als Riet
uitgaan van ‘wie dan leeft, die dan zorgt’ en
de huidige kwaliteit van leven erg belangrijk
vinden. Beiden maken zich zorgen om de
ander. Kortom ‘Wij maken ons meer zorgen
om elkaar dan om onszelf’.
Bij Herman speelt ook mee de boodschap
‘Het LEVEN
waarvan wij een
bewust deeltje
zijn, kan niet
sterven’ (uit het
boek ‘Hart van
Kristal’ van
Frédéric Lenoir).
Luisteren
en praten is
heilzaam
Herman
heeft zich als
vrijwilliger
aangemeld voor
de regio ZuidHolland. Hij
had de ervaring
dat praten
Herman heeft een nieuwe
over zijn ziekte
hobby: Golfen
voor hem enorm
bevrijdend werkt. Na het ‘sollicatiegesprek’
en het bijwonen van enkele lotgenotenbijeenkomsten wist hij dat het luisteren
naar en praten met lotgenoten heilzaam
is: ‘Praten en luisteren met lotgenoten,
trieste momenten en momenten
van bevrijdend lachen, daar wil ik
mijn bijdrage aan leveren, voor mijn
lotgenoten en voor mezelf’. Herman heeft
inmiddels, tot zijn tevredenheid, diverse
lotgenotenbijeenkomsten bijgewoond. n
Aart J. van Dijk, is regiocoördinator
Zuid-Holland PKS en begeleider van
lotgenotenbijeenkomsten
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COLUMN
Christian Oerlemans, oud-reclameman
(o.a. Even Apeldoorn Bellen) en auteur van
thrillers, romans, kunst- en reclameboeken
en gedichten.

Waarom ik?
Is het erg om kanker te hebben?
Ja, het is erger dan ik dacht. Het ergst is
eigenlijk dat het in mijn hoofd zit, in mijn
dagelijks denken van opstaan tot naar bed
gaan.
Mijn moeder zei vroeger altijd als ik iets
mankeerde – of dacht te mankeren: 'gaat wel
weer over voordat je een meisje wordt'.
Hoewel ik nu toch enigszins een meisje word
dank zij de hormoonkuur die mij ontmant
gaat het toch niet over. Het is een rot idee te
weten dat achter je navel iets zit dat niet over
gaat.

Een soort ontdekkingsreis
Om terug te komen op de eerste zin van dit
verhaal: in het begin hobbelde ik nog vrij
luchtig door het programma. Het is toch een
soort ontdekkingsreis, je ontmoet allerlei
(nieuwe) artsen en verpleegkundigen en
met je status onder je arm scharrel je van
wachtkamer naar poli, van koffieshop naar
scanner, naar balie 1, 6 en 10 en dan weer
terug. Tussendoor genietend van een kop
koffie en een gevulde koek. Soms ook een
lekkere kroket.

Ja, ik vond het ook wel spannend, in het
begin. Je leven verandert drastisch en
Zonder testosteron kun je ook leven, hoewel
alle veranderingen draaien om jou. Ineens
minder mans. Maar vrolijk
heb je een geheel eigen
word je er niet van. Soms
project. Je hebt het er druk
op een mooie dag zit je
mee. Als schrijver vond ik
Je wil wel
op een mooi terras met
het interessant. Ik maakte
genieten
maar
je
mooie vergezichten en
notities voor het thuisfront, wat
mooi dat je niet vrolijk
uiteindelijk resulteerde in een
kunt het niet
bent. Je wil wel genieten,
boekje dat ik nogal feestelijk
maar je kunt het niet
presenteerde aan genodigden
omdat de PSA in je hersens is gekropen.
en pers in de Glazen Zaal van het AvL.*
Sjachrijnig hang je als een slappe zak in een
stoel, nog te beroerd om aardig te zijn tegen
Maar gaandeweg is de aardigheid
je geliefde. Wat een rotdag. Voor haar dan...
er wel vanaf. Ik ben verzeild geraakt
want laten we eerlijk zijn, je huisgenoten
in het palliatieve traject en de PSA is
lijden mee als je een testosteronloze rotdag
doorgedrongen in mijn hoofd. Dit is denk
hebt.
ik het probleem van velen; je kunt het niet
volhouden om net te doen of er niks aan de
Over testosteron gesproken, ik lees dat
hand is. Je wil niet klagen, je relativeert, je
Dr. Melinda Sheffield-Moore een studie
maakt een grapje...
leidde van de universiteit van Texas die
aantoonde dat testosteron kan worden
Maar ondertussen denk je stiekem: waarom
ingezet bij spierverlies dat kankerpatiënten
ik? n
ondervinden (cachexie). Ha, daar hebben wij
wat aan. Testosteron is voor ons tot vijand
*'MANNEN – je sluipmoordenaar heet
verklaard.* Daar zitten we dan met onze
testosteron'- Uitg. Elikser, prijs € 14,-.
slappe spieren.
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Ontvangst in de Agnietenhof

Alert zijn op familieleden met borst- of prostaatkanker

Borstkankerspecialisten
spreken op donateursdag
ProstaatKankerStichting.nl
Berrie van der Heide

Niet iedere
huisarts in
Nederland
is op de
hoogte van
de noodzaak
of mogelijkheid tot erfelijk
onderzoek
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Indien in de familie zowel borst- als
prostaatkanker voorkomt, dan is
het in bepaalde situaties verstandig
om erfelijkheidsonderzoek te
doen. Die noodzaak bleek op
de jaarlijkse donateursdag van
ProstaatKankerStichting.nl op
11 oktober 2018 in de Agnietenhof
in Tiel. Ca. 380 aanwezigen werden
in middagprogramma op de
hoogte gebracht van de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied
van diagnose en behandeling van
prostaatkanker.
Je zou het niet zo snel verwachten dat
bij een ziekte die alleen mannen treft,
specialisten op het gebied van borstkanker
ook aan het woord komen. Désiree
Hairwassers van Oncogen, onderdeel van
de Borstkankervereniging en Margreet
Ausems, klinisch geneticus in het UMC
Utrecht, hielden hun gehoor ›

Désiree Hairwassers tijdens haar voordracht over
erfelijkheidsonderzoek
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PARALLELPROGRAMMA VOOR PARTNERS OVER SEKSUALITEIT
Onder de bezielende en humoristische leiding van Dr. Henk Elzevier, uroloogseksuoloog aan het LUMC werd door bijna 80 partners, waaronder ook een man, aan
tien tafels gediscussieerd over stellingen zoals die door Elzevier waren opgesteld.
Aan iedere tafel zat ook een vrouwelijke vrijwilliger van PKS, die vaak al gewend is
om over onderwerpen als seksualiteit en kanker te praten. Vrijwilliger Irma Boogh,
organisator van het parallelprogramma: ‘Het was in één woord super. De tijd was
te kort en desondanks gaven de aanwezigen aan zich gehoord te hebben gevoeld
omdat nu niet de patiënt maar de partner, die ook maar heeft te dealen met die
ziekte, centraal stond’.

voor dat inmiddels in de richtlijnen
voor de behandeling van borstkanker is
opgenomen dat als bij een vrouw jonger
dan 50 jaar borstkanker wordt geconstateerd
èn er is bij een eerstegraads verwante
in de familie tevens sprake van een
prostaatkanker voor de zestigste verjaardag,
erfelijkheidsonderzoek noodzakelijk is.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken
dat als betrokkenen patiënten in hun
DNA bepaalde genmutaties hebben, de
zogenaamde BRCA1 en BRCA2, de kans erg
groot is dat ook andere familieleden borstof prostaatkanker krijgen.
Uit de vragen vanuit de zaal bleek dat niet
iedere huisarts in Nederland op de hoogte
is van de noodzaak of mogelijkheid tot
erfelijk onderzoek. Zo bleek één van de
aanwezigen maar liefst vier broers te hebben
met prostaatkankerkanker zonder dat er enig
erfelijkheidsonderzoek is opgestart in de
familie!

Partnerprogramma o.l.v.
Dr. Henk Elzevier, volle zaal,
‘het was in één woord super’

Kees van den Berg gaf
onder meer aan dat er
in Nederland meer dan
40.000 mannen met een
verhoogd PSA zijn en dat er
steeds meer diagnose- en
behandelmogelijkheden
komen. PKS gaat meer doen
aan communicatie richting
Kees van den Berg heette
huisartsen omdat er onder
iedereen welkom tijdens de opening
huisartsen te weinig kennis
is over die diagnose- en
behandelmogelijkheden van prostaatkanker.
Dr. Michiel Sedelaar, oncologisch uroloog
van het Radboudumc schetste onder de kop
‘Na mijn behandeling loopt het PSA op: wat
nu?’ de behandelmogelijkheden zoals die
nu beschikbaar zijn in Nederland zodra na
de eerste behandeling de activiteit van de
prostaatkankercellen weer gaat toenemen.

Op de donateursdag die onder leiding
stond van Ad Sitsen als dagvoorziter,
spraken verder ook voorzitter Kees
van den Berg, urologen, oncologen en
wetenschappelijk onderzoekers.

Dr. Michiel Sedelaar had het druk in de pauze

Zijn inleiding sprak aan: Sedelaar kon zich
in de pauze verheugen op een groot aantal
aanwezigen die meer van hem wilden weten
dan in de lezing aan de orde kon komen. ›
De dagvoorzitter Ad Sitsen,
‘eet vooral het aangeboden fruit op’
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Dat de PSA-waarde in het bloed hoger
is dan normaal (3,5 of 4) hoeft niet alleen
veroorzaakt te worden door prostaatkanker.
Dr. Sedelaar toonde het volgende rijtje met
andere mogelijke oorzaken:
- Leeftijd
- Na rectaal toucher
- Na prostaat-biopt
- Na catheter
- UWI
- Tractus urogenitalis chirurgie
- Medicatie (vormen van chemotherapie)
- Seks
- Fietsen
- Sport-trauma (‘knietje’)
- Prostatitis
- Vergrote prostaat

Ans en Jan de Vries
runden de
informatiestand

De informatiestand van PKS werd in
Tiel gerund door vrijwilligers Jan en
Ans de Vries. Wij vroegen hen naar hun
motivatie om actief te zijn als vrijwilliger.
Jan: ‘Toen prostaatkanker als diagnose
was gesteld had ik heel veel aan het
prostaatkankerlogboek. Daar hadden
anderen vrijwillig veel tijd in gestoken.
Nu kan ik op deze manier iets terug te
doen’. Ans vult aan: ‘Prostaatkanker is
voor teveel mensen onbespreekbaar,
daar wil ik iets aan doen’.

Internist-oncoloog Dr. Marijn Molkema die
verbonden is aan het Erasmus MC kreeg
de zaal muisstil met zijn uitleg over de
behandelmogelijkheden zodra er sprake is
van uitgezaaide prostaatkanker.
Op een duidelijke manier legde Molkema
uit hoe hormoontherapie werkt, wat er in
je lichaam gebeurt zodra chemotherapie
word toegepast en hoe radiotherapie
(bestraling) werkt. Ook gaf hij aan dat uit
onderzoek is gebleken dat het verstandig
is om als dat kan behandelingen naar
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voren te halen in de tijd. ‘Een agressieve
aanpak werkt beter’ aldus Molkema.
Bij een doorkijkje naar de toekomst gaf
Molkema aan veel te verwachten van
‘personalised medicine’. Door beter begrip
van de genopbouw van een tumor kan
een gerichtere en persoonlijke aanpak
ontwikkeld worden.
De lezingenmiddag werd afgesloten
met een duopresentatie over een
onderzoek voor uitbehandelde patiënten.
Bestuurslid Rien Knol legde uit dat
ProstaatKankerStichting.nl een beter
perspectief wil voor uitbehandelde
patiënten in Nederland. Om die reden is
ProstaatKankerStichting.nl samen met de
Vriendenloterij een
actie gestart, zodat
het Radboudumc,
‘Een agressieve
het Antonie van
aanpak werkt
Leeuwenhoek en
het UMC Groningen
beter’
onderzoek kunnen
doen naar een
veelbelovende nieuwe therapie waar in
Duitsland in een aantal centra al patiënten
mee behandeld zijn.
Drs. Maarten van der Doelen, artsonderzoeker oncologische urologie
in het Radboudumc, legde uit dat de
zogenaamde Lutetium-177 PSMA-therapie
een perspectief lijkt te bieden voor
uitbehandelde prostaatkankerpatiënten.
Onderzoek is nodig om dat
wetenschappelijk ook aan te tonen en
de therapie via de zorgverzekeraars
beschikbaar te maken voor patiënten
die geen uitzicht meer hebben op beter
worden.
Op de website
www.prostaatkankerstichting.nl zijn
de videoregistraties van de lezingen
beschikbaar. n
De foto’s van deze donateursdag zijn
gemaakt door Tineke Bout

In dit nummer van Nieuws treft u geen agenda meer aan van onze bijeenkomsten.
De complete agenda staat op onze website www.prostaatkankerstichting.nl.
De agenda op de website geeft een beter en actueler overzicht van de bijeenkomsten
dan plaatsing in Nieuws.
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Wat gebeurt er in een mannenrelatie?

Prostaatkanker
en
homoseksualiteit
Bart Yntema, veel praten en dicht bij elkaar zijn.

Bart Yntema
In 2009 ben ik geopereerd aan
prostaatkanker. Omdat er uitzaaiingen
waren ben ik daarna bestraald waarna drie
jaar hormoontherapie volgde. Door de
hormoontherapie verdween mijn libido.
Ik voelde op dat moment geen behoefte aan
seks, wel aan intimiteit.
Het verlies van seksualiteit was een gegeven
waar ik op dat moment niet mee bezig was.
Mijn partner accepteerde dat ook en was meer
bezorgd over mijn gezondheid en het traject
waarin ik was beland. Gedurende drie jaar had
ik geen seksuele beleving, ook plaatjes en
films konden geen seksuele gevoelens bij mij
oproepen.
Veel praten, dicht bij elkaar zijn
De intimiteit tussen mij en mijn partner
beleefden wij op een andere manier. Veel
praten en door dicht bij elkaar zijn. Hij was
een hele nuchtere man en stond heel erg
in het nu. ‘Dit is er aan de hand en welke
behandelingsmogelijkheden zijn er die op jou
van toepassing kunnen zijn en heb vertrouwen
in je arts. Wij hebben samen de seksualiteit
mogen beleven en daar allebei plezier aan
beleefd’.
Ik was verbaasd dat het acceptatieproces voor
beiden zo gelijk opging en dat we daar vrede
mee hadden en onze toekomst in een

ander perspectief zagen. Zijn behoefte aan
seksualiteit konden we samen oplossen.
Na de hormoontherapie merkte ik dat er
langzaam een seksuele prikkeling terugkwam.
Deze seksuele prikkeling werd in de loop van
de tijd steeds sterker en we genoten weer
samen van de hernieuwde intimiteit. Helaas is
mijn partner 2,5 jaar geleden overleden.
Waarom schrijf ik dit op?
De beleving van seksualiteit tussen mannen en
vrouwen is heel verschillend.
Het gezegde ‘Mannen komen van Mars en
vrouwen van Venus’ is algemeen bekend.
‘Vrouwen moeten liefde
voelen om seks te hebben.
De beleving van
Mannen moeten juist
seks hebben om liefde te
seksualiteit tussen
voelen’.
mannen en vrouwen
Ik wil er nog aan toevoegen
is heel verschillend
dat [homo/bi] mannen ook
seks kunnen hebben zonder
liefde te voelen.
Het verlies van seksualiteit is heel ingrijpend en
maakt niet uit of je homo, hetero of een andere
gender identiteit hebt.
De hormoontherapie heeft mijn seksuele
gevoelens naar de achtergrond gedrongen.
Na de hormoontherapie kwamen de seksuele
gevoelens weer terug.›
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Er zijn mij verhalen bekend van
hetero echtparen die het onderwerp
seksualiteit hebben aangekaart in
het magazine NIEUWS en tijdens
bijeenkomsten van lotgenotencontact
waar dit onderwerp werd besproken.
Vragen genoeg
Wat gebeurt er in een mannenrelatie
als een van de partners prostaatkanker
krijgt? Hoe gaan zij hiermee om en
welke invloed heeft dit op hun relatie
en hun seksualiteit?
Als er tussen beide partners geen seks
is komt er dan een derde partij bij?
Dit is in een homo relatievorm niet
ongebruikelijk, in tegenstelling tot een
hetero relatie. Hoe voelt dat voor beide
partners in een homorelatie? Hebben
zij een andere oplossing? Gaat het
geen seks meer hebben ten koste van
hun relatie? Verbreken
ze hun relatie? Hoe gaat
de man om met zijn
Het verlies van
prostaatkanker in de
seksualiteit is
homo wereld?

Tijdens de patiënten informatieavond
van 25 november 2017 in het
Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein
met als thema ‘Er is leven na een
prostaatkanker operatie’ heb ik dit
onderwerp aangekaart. Ik wil dit
onderwerp bespreekbaar maken en
inventariseren.
Uit mijn vooronderzoek hierover is
niet veel bekend geworden terwijl
volgens de statistieken 4 tot 7% van de
mannen homo[bi]seksuele gevoelens
heeft en zijn er per jaar 400 – 800
homo [bi]seksuele mannen waarbij
prostaatkanker wordt geconstateerd.
Binnen PKS wil ik het aanspreekpunt
zijn voor dit thema. Men kan reageren
naar mijn email adres. Reacties in welke
vorm dan ook zie ik graag tegemoet. n
Bartyntema@prostaatkankerstichting.nl

heel ingrijpend

Rectificatie
In het vorige nummer van Nieuws stond een artikel van Isabel de Angst over Samen
Beslissen bij mCRPC (pagina 10).
Aan het eind van dat artikel werd kort het lopende wetenschappelijke onderzoek naar de
toegevoegde waarde van de mCRPC keuzehulp genoemd.
Aan dat onderzoek nemen 9 ziekenhuizen deel.
Maar helaas is in de opsomming van deze 9 ziekenhuizen de naam weggevallen van
het Amphia ziekenhuis. Ons excuus daarvoor. Juist omdat het Amphia ziekenhuis zo
enthousiast deelneemt aan het onderzoek hechten wij waarde aan de rectificatie van deze
omissie.
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Veel belangstelling en vlaai
in Venlo
kwamen. Er bestaat toch enige schroom
om over deze onderwerpen met de
verpleegkundigen te praten.

Grote belangstelling voor de
informatieavond over prostaatkanker die
op dinsdag 13 november j.l. is gehouden
in het VieCuri Medisch Centrum Venlo.
Na de ontvangst met koffie en de Limburgse
vlaai was het auditorium van het ziekenhuis
gevuld met 80 belangstellenden, door
plaatsgebrek namen tien verpleegkundigen
plaats op het balkon van het auditorium.

Eigen aanpak
Het ervaringsverhaal van Hay Lamers
waarin hij zijn ‘eigen aanpak’ om de
kankerproblematiek aan te pakken besprak
boeide de aanwezigen bijzonder. Voeding
en beweging, met ijzeren discipline voert hij
beide uit met een sterke wil om de kanker te
overwinnen.
Door de grote belangstelling werd de pauze
geschrapt en werd meteen begonnen met
de vragenronde. Veel vragen kon Bert
Denessen aan de sprekers voorleggen die
de vragenstellers van passende antwoorden
voorzagen.
Ook de PKS stand, bemand door PKS
vrijwilligers uit Noord-Brabant, werd goed
bezocht.

Bert Denessen, PKS vrijwilliger, was door
de afdeling urologie gevraagd om de
avond als ‘avondvoorzitter’ te leiden. Na
zijn openingswoord werd de PKS-video
vertoond hierdoor konden de aanwezigen
kennis nemen van de PKS doelstellingen.

Veel
belangstelling
voor de
informatieavond
in Venlo
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Als eerste sprak Dr. Marc de Jong, die na
een korte inleiding over prostaatkanker
zich richtte op de verschillende nieuwe
behandelmogelijkheden anno 2018. De
PowerPoint presentatie gaf een duidelijk
inzicht hoe nieuwe medicijnen van
invloed kunnen zijn op de behandeling
van prostaatkanker waarbij ook de
bijwerkingen nadrukkelijk zijn genoemd.
Een duidelijke- en heldere uitleg beloond
met veel applaus. Twee verpleegkundigen
van de afdeling urologie hadden een
prima inleiding voorbereid waar praktische
zaken zoals, impotentie, incontinentie,
ontlastingsproblemen etc. aan de orde

De PKS vrijwilligers van deze avond

Bert Denessen liet in zijn slotwoord -met
attenties voor de sprekers- weten dat het
zijn laatste ‘publiekelijk’ optreden was en
hij na 17 jaar PKS activiteit in Limburg zijn
opvolger Toine Kaas heel veel succes wenst
waarbij Bert op de ‘achtergrond’ hem hierbij
zeker zal ondersteunen. Een bijzonder
woord van dank was er voor VieCuri voor de
verleende gastvrijheid.
Een zeer geslaagde avond waarbij de
aanwezigen werd toegezegd dat de
presentaties van alle sprekers als PKS service
aan hen per e-mail worden toegezonden. n
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De Raad van Advies geeft, gevraagd en
ongevraagd, commentaar op de gang van zaken

Theo de Reijke,
lid Raad van
Advies PKS

Prof. Dr. Theo de Reijke
‘Als uroloog moet je weten wat er speelt!’

Wim Nak
In onze Raad van Advies zitten mensen
uit de wereld van de specialismen rond
prostaatkanker of uit de werelden die
daar raakvlakken mee hebben, zoals recht
en organisatie in de gezondheidszorg.
Professor Theo de Reijke, uroloog in
het Amsterdam UMC, locatie AMC,
is al tientallen jaren lid
van de Raad van advies.
De redactie van Nieuws
Wat
interviewde hem onlangs.

op de gang van zaken binnen
ProstaatKankerStichting.nl en met name op
de ideeën en het handelen van het bestuur.
Wij komen één keer per jaar met het bestuur
samen om alle relevante zaken te bespreken.
De agendapunten worden zowel door het
PKS-bestuur als door de leden van de raad
aangedragen. Er is een goede interactie, in
de loop van het jaar worden wij gevraagd
om advies over en commentaar op zaken die
ons eigen vakgebied betreffen’.

Waarom is het leuk om lid te zijn van de
Raad van Advies?
De Reijke: ‘Via het raadswerk krijg ik een
betere, meer gebundelde blik op wat
patiënten beweegt en bezighoudt. Wat zijn
de knelpunten voor patiënten? Als uroloog
moet je weten wat er speelt!
Via de Raad hebben we PKS
jaren geleden al betrokken
zijn de
bij het opstellen van de
knelpunten voor richtlijn. Uit die richtlijn
is in 2004 ondermeer de
De dag van het interview
patiënten?
verplichtstelling van het multi
bleek een bijzondere dag.
disciplinair overleg (MDO)
Hij was jarig namelijk.
ontstaan. In het verlengde van die richtlijn
Bovendien had hij pas een paar dagen
heb ik destijds samen met een oncologische
tevoren formeel afscheid genomen van zijn
collega door heel Nederland gereisd om
klinische functie bij het AMC. Meer formeel
dan daadwerkelijk, want tijdens het interview na te gaan hoe er in de verschillende
ziekenhuizen in werkelijkheid werd
in zijn werkkamer werd hij nog regelmatig
omgegaan met het MDO, aanvankelijk niet
gestoord door verzoeken van anderen
overal evengoed’.
om bijstand. Hij blijft zich overigens nog
bezighouden met onderzoek en onderwijs
Wat zijn momenteel onderwerpen die
in het Amsterdam UMC.
aandacht vragen?
De Reijke: ‘de rol van de huisarts bijv. En de
Wat doet de Raad van Advies?
discussie over screening laait weer op. Die
De Reijke: ‘de Raad van Advies geeft,
discussie zou een stuk eenvoudiger ›
gevraagd en ongevraagd, commentaar
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Je wilt eigenlijk

zijn wanneer we over een
eventueel samen met de NVU.
alleen maar de
beter screenings instrument
Nu geven te veel huisartsen
echt
agressieve
zouden beschikken dan de
hun patiënten nog een vals
PSA-meting. Want je wilt
gevoel van veiligheid, met het
kankers vinden
eigenlijk alleen maar de
motto: er gaan meer mannen
echt agressieve kankers
dood mèt prostaatkanker dan
vinden. De kankers die in
aan prostaatkanker. Dat kan en
feite geen behandeling behoeven, die wil je
moet beter. Misschien is het een goed idee
liever helemaal niet vinden. Wij blijven ook
wanneer er in de Raad van Advies een vast
in ons land zoeken naar betere methoden
aanspreekpunt voor huisartsen beschikbaar
om de agressieve kankers te identificeren.
zou zijn’.
Een goed voorbeeld daarvan is het steeds
vaker inzetten van MRI-onderzoek. En mijn
Heeft u nog andere adviezen voor ons?
collega Hessel Wijkstra is samen met de TU
‘Voor wie dan?’ vraagt de Reijke. Nou,
Eindhoven bezig of er iets soortgelijks ook
bijv. voor de redactie van Nieuws, voor de
met echo techniek te realiseren valt, maar
patiënt, voor PKS, is mijn antwoord.
dan eenvoudiger en goedkoper.
We zijn momenteel ook bezig om een
‘Nieuws’, zegt de Reijke, ‘is een aardig blad,
‘beslisboom’ te ontwerpen samen met
maar bij artikelen die over een onderwerp
IKNL die moet gaan leiden tot een
gaan dat nogal nieuw is, een nieuwe
eenduidiger behandeladvies aan de
behandeling of een nieuwe machine of
patiënt. In die beslisboom worden aan de
zo, dan zou het verstandig zijn om er ook
ene kant opgenomen: alle evidence based
een objectief commentaar bij te zetten,
onderzoeksresultaten van uitgevoerde
afkomstig van een deskundige.
studies en aan de andere kant: alle
gegevens van de patiënt via een koppeling
De patiënt mag nog best wat assertiever
met zijn elektronisch patiëntendossier (EPD).
zijn. Hij moet goed doorvragen naar wat
Dat laatste zal nog wel wat voeten in de
hem (nog) niet duidelijk is. Door zelf de
aarde hebben. Er gaat binnenkort een pilot
regie te houden kan hij ertoe bijdragen dat
van deze beslisboom lopen. Bijkomend
in alle ziekenhuizen de structuur zich in de
voordeel zou kunnen zijn dat de patiënt
goede richting ontwikkelt.
beter herkend wordt als passend in een nog
lopende studie’.
PKS zou er goed aan doen om voorafgaand
aan het bepalen van openbaar te maken
Wat kan PKS doen om de rol van de huisarts
standpunten daarin de Raad van Advies
te versterken?
en ook de NVU te betrekken. Het leggen
De Reijke: ‘vooral: met de huisartsen in
van bommetjes kan contra productief
gesprek gaan. Wellicht zou het helpen als
werken.’ n
PKS een symposium zou organiseren voor
de landelijke huisartsenvereniging (LHV),

Wij zijn ook actief op social media
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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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COLUMN

Slaap
zacht, rust
zacht
Berrie van der Heide
Medio 2016 kwam door een huisarts
die anderhalf jaar eerder niet de juiste
diagnose had gesteld de klap op mijn
54-ste hard aan: diagnose uitgezaaide
prostaatkanker. Weg lange termijn
dromen, weg job. Mijn baan in de
verzekeringsbranche kon ik verder wel
vergeten. Weg 30 jaar kennis en ervaring.

simpele PSA-test had ik anderhalf jaar eerder
bij de uroloog gezeten. Daar verander ik niks
meer aan, maar ik wil mij wel sterk maken
dat dit voor andere mannen in de toekomst
voorkomen kan worden.
Op dit moment is bij een deel van de
mannen bij de eerste diagnose de
prostaatkanker al uitgezaaid. Hoe komt
dat? Volgens mijn oude huisarts, hij is
inmiddels met pensioen, is prostaatkanker
veel moeilijker vast te stellen dan andere
kankersoorten als borstkanker. Daarbij komt
het gemiddeld maar twee keer per jaar
voor in een huisartsenpraktijk. Hij erkent dat
hierdoor prostaatkanker vaker gemist wordt.

Eerstelijns medische zorg is belangrijk
Uit alles blijkt voor mij dat deze belangrijke
eerstelijns medische zorg meer kennis
en hulp nodig heeft om hun patiënten er
uit te pikken en in een zo vroeg mogelijk
stadium door te sturen. In mijn branche,
de verzekeringsbranche, is sinds 2006 een
Hoe was het mogelijk dat mijn huisarts,
verplicht permanent educatiesysteem (PE)
ondanks dat de alarmbellen hadden
met jaarlijks nieuwe toetsmoeten rinkelen, mij die
termen en de verplichting
eerste keer weer naar
Prostaatkanker komt voor de adviseur om naast
huis stuurde met de
die PE ook permanent
geruststelling dat het
gemiddeld maar
actueel te zijn. Het is een
bloed in mijn sperma
twee keer per jaar
branche, waarin veel nieuwe
gewoon een gesprongen
voor
in
een
ontwikkelingen zijn waar je ›
adertje was? Met een

huisartsenpraktijk
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COLUMN

als deskundige alle ins en outs over moet
kennen. Iedere twee jaar zitten dan ook
alle vakgenoten in de schoolbanken en
moeten zij een landelijk centraal
georganiseerd PE-examen
afleggen. PE niet
halen? Dan mag
je niet meer als
adviseur actief
zijn.
Je zou
denken
dat voor
huisartsen
de PE op een
zelfde manier
georganiseerd
is. Een financiële
dienstverlener
adviseert over
financiële risico’s en de
huisarts over gezondheidsrisico’s.
Dat blijkt niet het geval. Degene die
de normen voor het handelen van de
huisarts voorschrijft is niet een bij wet
benoemd extern orgaan als het CDFD bij
financiële dienstverleners, maar de eigen
koepelorganisatie, het NHG. In december
2017 schreef ik in Nieuws al over een
interview met Dr. Blanker van het NHG.
Prostaatkanker is na longkanker de meest
dodelijke kankersoort voor mannen en
wat bleek: de richtlijnen voor diagnose
en behandeling van prostaatkanker zijn
‘verstopt’ in een richtlijn uit 2014 over
mictieklachten (plasklachten).
Wat staat daarin onder meer? ‘Leg uit dat
prostaatkanker zelden de oorzaak van
plasklachten is.’ Merkwaardig, waarom zit
het dan in die richtlijn Plasklachten?
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Richtlijn niet meer aangepast
Dat deze richtlijn vanaf 2014 niet meer is
aangepast, verbaast mij ook. Ik zit bij een
uitstekende uroloog, die mij vertelt dat de
ontwikkelingen heel snel gaan. Dat wat zij
nu voorstelt aan behandeling drie maanden
later door nieuw verkregen resultaten uit
onderzoek al weer aangepast kan worden.
Daarbij is de huisartsenrichtlijn ook nog
verwarrend. Er wordt aan de ene kant
nadrukkelijk geadviseerd om afhoudend te
zijn met het voorschrijven van een PSA-test

en aan de andere kant wordt gesteld dat bij
een PSA-waarde van drie of meer de patiënt
moet worden door verwezen.
Dat doen de urologen heel anders: die
hebben hun eigen prostaatkankerrichtlijn
modulair opgebouwd zodat ze snel
aanpassingen kunnen doorvoeren als de
praktijk daar om vraagt. Dat er aanleiding
is om snel te schakelen bleek ook op de
donateursdag in oktober in Tiel. De twee
borstkankerspecialisten die daar spraken
gaven aan dat in hun richtlijnen inmiddels
is opgenomen dat als een vrouw onder
de vijftig jaar borstkanker krijgt en een
familielid in de eerste lijn heeft die onder de
zestig jaar diagnose prostaatkanker krijgt,
een erfelijkheidsonderzoek ingezet moet
worden. Het lijkt toch handig om dat ook op
te nemen in de richtlijn prostaatkanker voor
huisartsen? Niets van dat alles. In de zaal zat
een man met vier broers met prostaatkanker
en erfelijkheidsonderzoek, ho maar.
Waardoor vrouwelijke familieleden gevaar
lopen. Heren bij de NHG, u komt vanzelf bij
uw pensioen, slaap zacht.
Nascholing slecht geregeld
Maar wat mij het meest verbaast is hoe de
permanente educatie voor prostaatkanker
voor huisartsen geregeld is. Van de 8.990
huisartsen die er in Nederland zijn hebben
er sinds 2014 slechts 767 een Programma
Individuele Nascholing gevolgd over de
Richtlijn mictieklachten 2014. Dat is nog
geen 10% van de huisartsen. Die andere
ruim 90% doet het dus nog met kennis uit
de vorige nascholing uit 2009. Weet u wat
het betekent voor de nabestaanden dat
huisartsen werken met een verouderde
richtlijn en de kennis van de huisartsen niet
up to date is? Voor die nabestaanden zit er
niets anders op dan een ‘Rust zacht, lieve
papa’. n

Heren bij de NHG, u komt
vanzelf bij uw pensioen,
slaap zacht
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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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EENMALIGE AUTOMATISCHE
AFSCHRIJVING
Een eenmalige automatische
afschrijving kan pas plaatsvinden
als u daar zelf toestemming voor
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Steun voor PKS uit
jeugdige hoek
Onlangs mocht PKS een cheque in ontvangst
nemen ter waarde van maar liefst
€ 5.363,42. Bijeengebracht door leden van
het Utrechts Studentencorps.
De jonge mannen in dat corps zijn zich
ervan bewust dat ook bij hen de risico’s
van prostaatkanker op de loer liggen, zeker
wanneer zij eenmaal wat ouder zijn geworden.
Reden voor hen om PKS te willen steunen.

De overhandiging:
v.l.n.r. Pieter Heeg, Willem van der Pol,
Will Jansen, Stijn Goossens en
Olivier Suurd

van een dorpje in de buurt van Sydney.
De oprichters vonden dat wel goed klinken en
eigenlijk is dat de reden dat de discotheek nog
steeds zo heet. De Woo was oorspronkelijk een
Duitse bunker. Na de oorlog is hier spontaan
een keer een feest ontstaan. Dit smaakte
naar meer en uiteindelijk is hier de oudste en
grootste studentendiscotheek van Nederland
uit voort gekomen.

Feestelijk is het daar nog altijd,
want Will Jansen en Willem
Zo’n 15 keer per jaar
PKS bedankt de
organiseren zij een thema
van der Pol moesten zich eerst
feest in de door studenten
studenten voor hun een weg banen door diverse
zalen, gevuld met lege plastic
gerunde discotheek
zeer
gewaardeerde
bierglazen. Pas daarna konden
met de fraaie naam
geldelijke steun
zij de cheque in ontvangst nemen,
WOOLLOOMOOLOO.
met vreugde en dankbaarheid.
Toegang kost dan één euro
tot 01.00 uur. Al die euro’s
En uiteraard de studenten
worden aan het eind van het jaar geschonken
bedanken voor hun betrokkenheid bij het
werk van PKS en voor hun zeer gewaardeerde
aan een goed doel. Dit jaar werd de opbrengst
geldelijke steun om ons werk voort te kunnen
op 29 september 2018 overhandigd aan Will
zetten.
Jansen, bestuurslid PKS en Willem van der Pol,
PKS-regio coördinator Utrecht.
Voorwaar een prachtig initiatief van het
Eerste feest smaakte naar meer
Utrechts Studentencorps dat zeker navolging
verdient. n
Die overhandiging vond uiteraard plaats in de
Woolloomooloo, in de volksmond ook wel
‘de Woo’ genoemd. De Woo is een begrip
onder Nederlandse studenten. De naam komt
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In twee dagen was mijn lot bezegeld

Een andere kijk op
prostaatkanker
In het vorige nummer van Nieuws stond op
pagina 25 een ervaringsverhaal van Maarten
onder de titel ‘Uitbehandeld zijn’.
Een andere lotgenoot las dat verhaal en
vond, met alle respect voor Maarten, dat het
nodig was een tegengeluid te laten horen om
mannen in dezelfde situatie wat meer hoop
te geven, te laten zien dat het ook anders
kan. Hier volgt dus het persoonlijk verhaal
van ‘Bier-kers’.
Diagnose
Ik kreeg na een fietstocht in juni 2004 op
57-jarige leeftijd last van mijn rug. In eerste
instantie dacht ik door een gat in de weg te zijn
gereden en een orthopedische klacht had. Dit
werd ook zo beoordeeld door de huisarts en
ik werd doorverwezen naar de fysiotherapeut.
In plaats van verbetering werd het erger.

Een afspraak gemaakt met de orthopedisch
specialist en bloed laten prikken. Op advies van
mijn dochter dan ook maar meteen op
PSA testen. In twee dagen was mijn lot
bezegeld. Een PSA ver boven de 200.
Met spoed doorverwezen naar de uroloog
en een dikke week later mijn doodvonnis.
Prostaatkanker met uitzaaiingen. Mijn skelet
had veel weg van een dalmatiër. Overal zwarte
vlekken en mijn ‘zitbotten’ helemaal zwart.
Overlevingskansen pakweg drie jaar. Vijf jaar
was absoluut niet aan de orde ook gezien de
score van zeven op de Gleason schaal.
Deze diagnose kreeg ik op 10 oktober
2005, 13 jaar geleden dus.
Als eerste werd de standaardbehandeling
voorgesteld: de eerste paar maanden ›
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een pilletje aangevuld met blijvend elke drie
maanden een hormooninjectie. Daarbij de
mededelingen:

bevalt mij prima. Ik
rangschik dit onder de
opdracht ‘ga leven’.

-

Mijn motto werd: ik laat me niet kisten, ik
pak het leven weer op en leg me niet neer
bij de situatie waarin ik me bevind. Geen
seks is een verlies aan kwaliteit van leven,
ook al staat je hoofd er niet naar in het
begin. Maar is het bepalend voor je doen en
laten? Wil je je levensplezier daardoor laten
beperken? Neen. Bovendien, het gebrek
aan libido is een automatisch rem op de
gedachte aan seks.

niet meer aan seks denken,
ga leven,
verzorg je lichaam goed en
eet gezond.

Je wereld stort op dat moment in elkaar.
Je glijdt af naar een diepte waar geen eind
aan lijkt te komen. Je zit in een achtbaan,
geen enkele gedachte of gesprek geeft
rust. Enige professionele hulp en een goed
thuisfront om mee te praten helpt om weer
enigszins te leren nadenken.
Dit in een paar zinnen opschrijven is de
chronologie van een maand of zes. Geen
echte afspiegeling van de hel waardoor we
met het gezin zijn gegaan. Het dagboek wat
ik indertijd heb geschreven heb
ik nooit meer open gehad,
nooit meer gelezen.
Vervolgtraject na de
diagnose
Een keuze was er
niet echt. Niet het
medicijnenpalet en
de behandelingen
die we nu 13 jaar
later kennen. Dus
‘knock-out’ als je bent,
neem je het advies over.
Mijn lichaam onderhouden was
het minst moeilijk, maar na wat later bleek
wel het meest fundamentele in mijn herstel.
Al hetgeen aan kracht en macht dat ik door
de kanker verloor, kon
ik compenseren door
Mijn skelet had
te sporten. Geen week
overslaan, want dan was ik
veel weg van
weer terug bij af.

een dalmatiër
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Een goed
thuisfront om
mee te praten
helpt

Goed eten is een
verandering in wat je eet. Gezonder, met
name minder vlees meer vis, meer groenten.
Het gebruikelijke riedeltje wat je altijd hoort,
maar je doet het en het werkt.
Wat ik niet veranderd heb is dat ik dagelijks
een of meer glaasjes wijn drink. Dat doe
ik sinds de diagnose al 13 jaar lang en het

Fysiek was ik na de diagnose ook een wrak,
dus hoe wil je dan genieten van het leven.
Maar je fysieke toestand was wel iets wat
grijpbaar was. Dat voelde je, daaraan kon je
werken.
Doorgaan met zo goed mogelijk leven
Al lang op het wensenlijstje stond
een bezoek aan Nieuw-Zeeland.
Bij het eerste bezoek, drie
maanden na diagnose,
moest ik ‘s middags rusten,
heb toch Nieuw-Zeeland
beleefd. We waren er! En
dat was op dat moment
een invulling van een lang
gekoesterde wens. Het
volgende bezoek aan NieuwZeeland, drie jaar later, was er
een waarin ik wel alles kon, tot
bergbeklimmen aan toe.
Het is dus geen gemakkelijke weg geweest
om er weer bovenop te komen. Het heeft
enige jaren geduurd en ongemakken
als opvliegers daar wen je aan. Er zijn
ongemakken die meer beperkend zijn.
Bovendien heb je met dames van dezelfde
leeftijd altijd een onderwerp dat aanspreekt.
Borstontwikkeling: is voorkomen door een
enkele bestraling.
In 2015 sprak ik na een donateursdag met
een van de inleiders over het voorstel van
mijn eigen uroloog om te stoppen met
hormonen. Hij steunde dat voorstel en ik
ben met hormonen gestopt. Maar medio
2017 begon de PSA sterk op te lopen,
zonder fysieke verbetering, ook seksueel ›
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niet. Dus: de hormonen hervat en binnen zes
maanden zakte de PSA weer tot 1,4 het
gebruikelijke niveau in de voorafgaande jaren.
Nu na 13 jaar, met een vrijwel vlakke PSA,
wetend dat niet alles is zoals het kan zijn, leid
ik toch een leven met kwaliteit en beschouw
mijn ziekte als chronisch. Ik ben waarschijnlijk
de ‘Lionel Messi’ onder de lotgenoten. Mijn
lichaam en hormonen zijn prima in balans.
Sinds ik kanker heb ben ik (al 13 jaar) niet meer
ziek geweest. Dus in aanleg ‘top’.
Dat heeft niet iedereen, maar mensen met
minder aanleg kunnen toch met een goede
instelling (= leef), training (= verstandig
eten en je lichaam fit houden) misschien

beter scoren dan je zou verwachten. Weer in
voetbaltermen: je hoeft niet tevreden te zijn
met een plaats in het laagste team. Je kunt
hoger inzetten. Misschien is dat wel de juiste
formulering: leg de lat voor jezelf hoog, zeker
niet te laag. Ga niet doemdenken. In mijn
geval heeft die instelling ertoe geleid dat
ik ondanks mijn ‘doodvonnis’, tot op dit
moment, 13 jaar later, nog steeds uitstekend
kan leven. n
Met vriendelijke groet aan alle lotgenoten,
Bier-kers,
(Werkelijke naam bij de redactie bekend).

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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Kees en Theo en de auto waarmee zij de tocht gaan
rijden.

Een
oproep aan
alle
mannen
van 55+

Sneeuwstorm

Kees en Theo van Os, broers van 69 en
62 jaar jong, hebben de wens om ooit
in de winter het
Noorderlicht te
zien. Vandaar dat
zij eind januari 2019
meedoen met de
expeditie
‘Moos ff weg’.
Met nog acht
andere teams rijden
zij per auto ruim
6.000 km via de Baltische staten, Finland
naar Lapland en terug via Zweden en
Denemarken. Een fantastische tocht onder
winterse omstandigheden en temperaturen
tot vèr onder het vriespunt! En een tocht
die veel publiciteit haalt!
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Bij Kees is eind vorig jaar prostaatkanker
geconstateerd, in een vrij ver stadium.
Bijna te laat eigenlijk, want er was al sprake
van uitzaaiingen in de botten. Hij was
daarop nooit eerder onderzocht.

Een intensieve behandeling met chemo
en veel medicijnen in het afgelopen jaar
hebben de ziekte voorlopig onder
controle gekregen.
Met hun deelname aan Moose ff
Weg steunen Kees en Theo van
Os ProstaatKankerStichting.nl met
hun bewustwordingscampagne,
namelijk: een oproep aan alle
mannen van 55+ om jaarlijks
preventief hun PSA-waarde te
laten controleren bij de huisarts.
Ga naar
www.protesttegenprostaatkanker.nl
Gezamenlijk zorgen we ervoor, dat er goed
voorlichtingsmateriaal komt, waarmee we
huisartsen én mannen van > 55 jaar bewust
maken van het belang van regelmatige
PSA-controle.
Een Protest tegen Prostaatkanker!
Preventief onderzoek: DOE HET NU!

Samenwerking tussen zorgverleners in de keten

Pilot levert verbeterde
keuzehulp PSA-test op

Berrie van der Heide
In Nijmegen en omgeving heeft een pilot
van een drietal ziekenhuizen en vier
huisartsengroepen interessante resultaten
opgeleverd die landelijke uitstraling zullen
gaan hebben. Centraal stond het opstellen
van werkafspraken tussen urologen en
huisartsen voor zowel diagnostiek als
nazorg vanprostaatkanker. Daarnaast is een
keuzehulp ontwikkeld om patiënten en hun
huisartsen te ondersteunen in de beslissing
om het PSA al dan niet te bepalen. Ook
is er een beslisboom opgesteld voor de
vervolgstappen na de PSA-meting.
Wie zijn betrokkenen bij de pilot?
Die samenwerking tussen zorgverleners in
de keten wordt ook wel transmurale zorg of
ketenzorg genoemd. In de pilot, mede mogelijk
door financiële ondersteuning door
zorgverzekeraar CZ, werd een verbeterde

transmurale werkwijze opgesteld en
geëvalueerd. De afdelingen urologie van het
topklinische CWZ en academische Radboudumc
in Nijmegen en het algemene Maasziekenhuis
Pantein in Boxmeer hebben
samen met de huisartsen in de
De keuzehulp
regio werkafspraken gemaakt.
leidt er ook toe
ProstaatKankerStichting.nl
heeft feedback geleverd op het dat minder mensen
onderzoeksplan van de pilot
hun verzoek tot een
vanuit patiëntengezichtspunt.

PSA-bepaling
doorzetten

Waarom een pilot?
Dr. Rik Somford, uroloog
in het Canisius-Wilhelmina
Ziekenhuis: ’Wij zagen als urologen hier in de
regio een grote praktijkvariatie als het gaat
om het aantal PSA-tests dat per huisarts of
huisartsengroep werd verricht, ook wanneer er
werd gecorrigeerd voor bijvoorbeeld de ›
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gemiddelde leeftijd en de
geslachtsverdeling per praktijk. Dat zou je
niet moeten willen: de basisinformatie aan
een patiënt over de voors en tegens van
een PSA-test zou universeel
zijn en dan
De basisinformatie moeten
verwacht je ook een gelijke
aan een patiënt over verdeling van PSA-tests
de voors en tegens tussen huisartsen. Die
praktijkvariatie wordt in de
van een PSA-test zou praktijk geboren doordat
universeel moeten de huisarts mogelijk niet
de juiste hulpmiddelen
zijn
voor informatievoorziening
gebruikt en zo een
persoonlijke mening van patiënt of huisarts
de doorslag geeft bij de beslissing.’
Hoe is de pilot opgezet?
Somford vervolgt: ’We hebben met de
urologen en huisartsen in de regio een
keuzehulp ontwikkeld die het voor de
patiënt mogelijk moet maken om een
weloverwogen beslissing te maken. Voor
de input van patiënten bij het opstellen
van de keuzehulp hebben we bewust niet
gekozen voor prostaatkankerpatiënten
om vooringenomenheid ten aanzien van
de PSA-test te voorkomen. Het is namelijk
aannemelijk dat iemand die weet dat
hij prostaatkanker heeft anders naar de
wenselijkheid van een PSA-test kijkt dan
iemand die nog niets of weinig weet over
prostaatkanker, en die mannen zijn de
doelgroep van onze keuzehulp. Vervolgens
is de
ontwikkelde
keuzehulp
beschikbaar
gesteld aan de
61 huisartsen
die deelnamen
aan de pilot.
Zij hebben
de keuzehulp
voorgelegd
aan bijna 200
patiënten die
in hun praktijk
naar een PSAtest vroegen.
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Dr. D.M. (Rik) Somford, uroloog in het
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Ook is er gewerkt met een controlegroep
zonder de keuzehulp zodat de pilot na
verwerking van de feedback van huisartsen
en patiënten ook een wetenschappelijk
gevalideerde keuzehulp oplevert.’
Hoe is de keuzehulp PSA-test ontwikkeld?
De ontwikkeling van de keuzehulp is
opgezet volgens de International Patient
Decision Aid Standards (IPDAS), een
internationale standaard voor patiënten
keuze hulpmiddelen.
De inhoud (evidence) van de keuzehulp
werd gebaseerd op een grote Europese
gerandomiseerde studie naar het effect
van PSA-screening, de ERSPC studie. Uit
die studie zijn de risicogetallen voor de
Nederlandse populatie gebruikt. Deze
werden visueel weergegeven, met behulp
van pictogrammen, als de kans per 1000
mannen dat prostaatkanker werd gevonden
en de kans per 1000 mannen om te
overlijden aan prostaatkanker. Daarnaast
werd een overzicht gegeven van de voor- en
nadelen van de PSA test.
Wat vinden patiënten van de verbeterde
keuzehulp?
De patiënten zijn tevreden over de
keuzehulp voor de PSA-test, zo blijkt uit
de evaluatie. De meerderheid vindt de
keuzehulp niet te ingewikkeld (93%) en
vindt de voor- en nadelen evenwichtig
gepresenteerd (87%). Gebruik van de
keuzehulp leidt tot meer kennis vergeleken
met patiënten zonder keuzehulp (71%
vs. 54% van de kennisvragen correct
beantwoord). Zo helpt de keuzehulp de
patiënten om een geïnformeerde keuze te
maken. De keuzehulp leidt er ook toe
dat minder mensen hun verzoek tot een
PSA-bepaling doorzetten. Dat aantal neemt
af van 72% naar 42%.
Wat was het resultaat van de
werkafspraken over nazorg?
Voor mannen met de diagnose
prostaatkanker wordt na behandeling de
nazorg nu vooral gedaan door urologen.
Met name na radicale prostatectomie kan
een recidief gemakkelijk worden vastgesteld
door de huisarts middels een PSA-meting.
Om de nazorg beter te verdelen over eerste
en tweede lijn zijn ook hier werkafspraken ›
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Veel huisartsen

gemaakt waarbij de
keuzehulp aangepast en in
gebruiken de
huisartsen een
één lijn gebracht met de
gedeelte van de followpapieren keuzehulp uit de pilot.
keuzehulp op
up overnemen zolang de
Resultaat van de samenwerking
Thuisarts.nl als
PSA onmeetbaar is. Over
zal zijn dat de papieren en
de nazorg bij de huisarts
digitale keuzehulp qua inhoud
ondersteuning
heeft men in deze pilot
en layout op elkaar zijn
nog te weinig data kunnen
afgestemd en dat de papieren
verzamelen voor een goed-onderbouwde
keuzehulp kan worden geprint vanaf
conclusie. Binnen de deelnemende
Thuisarts.nl.
huisartsengroepen bleken in het afgelopen
Somford tot slot: ’We hebben in korte tijd
jaar slechts enkele patiënten een radicale
een belangrijke praktische aanzet gegeven
prostatectomie te hebben
tot verbetering van de diagnostiek van
ondergaan.
prostaatkanker in de hele zorgketen.
Ik hoop dat de ontwikkelde hulpmiddelen
Er is op basis van de
breed gedragen gaan worden en dat we
succesvolle pilot
daardoor na verloop van tijd ook kunnen
subsidie bij ZonMw
vaststellen dat de praktijkvariatie in het
aangevraagd
gebruik van de PSA-test bij de diagnose is
en toegekend
afgenomen.’ n
gekregen. De
ontwikkelde
Wat te doen indien uit PSA-test een
hulpmiddelen
lage waarde blijkt?
(keuzehulp en beslisboom
De ontwikkelde beslisboom geeft
voor diagnostiekfase) zullen
duidelijk aan dat, conform richtlijnen
naar verwachting vanaf 2019 worden ingezet
huisartsen en urologen, bij een hoge
en geëvalueerd bij alle huisartsen in de regio
PSA-waarde ( >3.0 ng/ml) doorverwijzing
Nijmegen, Lent en Boxmeer.
door de huisarts naar de uroloog
noodzakelijk is. Maar wanneer zou je nou
De pilot gaat ook landelijke uitstraling krijgen
opnieuw een PSA-test moeten doen bij
doordat de digitale keuzehulp op Thuisarts.
een lage PSA-waarde? De beslisboom
nl aangepast zal worden op basis van de
geeft daarvoor de volgende indicatie:
bevindingen uit de pilot en de input geleverd
door een NIVEL panel van mannen tussen
Interval herhalen PSA
50 en 70 jaar. Veel huisartsen gebruiken de
PSA <1.0
: 8 jaar
keuzehulp op Thuisarts.nl als ondersteuning
PSA 1.0 - 2.0 : 4 jaar
bij hun voorlichting aan patiënten over
PSA >2.0
: 2 jaar
de PSA-test. In overleg wordt de digitale

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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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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Een oplopend PSA na
behandeling van
prostaatkanker, en dan?

Voorlichtingsavond op dinsdag 26 maart
in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven.
Aanvang half acht tot ca. tien uur. Inloop
vanaf 19.15u.
ProstaatKankerStichting.nl zal met een
stand aanwezig zijn en voorlichting en
informatie geven.
Aan het begin van de avond zullen Nina van
Deuren (gespecialiseerd verpleegkundige)
en Françoise van de Ven (verpleegkundig
specialist) over het belang van een
casemanager vertellen, daarna zal Françoise
haar onderzoeksresultaten bekend maken
over leven met uitgezaaide prostaatkanker.
Het hebben van prostaatkanker heeft zowel
lichamelijke als psychische gevolgen.
De lichamelijke klachten na behandeling
kunnen zijn: pijn, impotentie, erectiële
dysfunctie en incontinentie. Angst,
depressie, en stress ten opzichte van
eventueel terugkomen van de ziekte
spelen een grote rol. Hoewel er diverse
ontwikkelingen zijn in vroeg detecteren,

en in de behandeling van prostaatkanker,
krijgt 20-30% van de in opzet genezend
behandelde patiënten te maken met de
diagnose uitgezaaide prostaatkanker.
Soms pas vijf of tien jaar na de eerste
diagnose. Hieruit blijkt dat het hebben van
deze ziekte een grote onzekerheid met zich
mee kan brengen. Deze onzekerheid kan
zich richten op hoe lang heb ik nog? Maar
ook, wat zijn er nog voor onderzoeken en
behandelingen mogelijk?
Op deze avond zullen drie specialisten,
dr. Vrijhof (uroloog), dr. Wyndaele (arts
nucleaire geneeskunde) en
dr. van Warmerdam (internist oncoloog)
verbonden aan het Catharina Ziekenhuis
Eindhoven spreken. Zij zullen u informeren
over de verschillende mogelijkheden
wanneer de PSA toch weer gaat stijgen
ondanks een eerdere behandeling. n
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Als eerste in de wereld
gebruikt het UMC
Utrecht de 1.5 Tesla
MRI Linac.

DE MRI LINAC, VEILIGER EN
EFFECTIEVER BESTRALEN
Fred Fontijn en Wietse Eppinga
Precies bepalen waar een tumor zich
bevindt direct voor en tijdens de
bestraling. Dat is wat met de MRI
Linac mogelijk wordt. De moeilijkheid
bij een bestralingsbehandeling is: hoe
voorkom je dat omliggend gezond
weefsel meebestraald wordt. Met
als gevolg vervelende bijwerkingen
als incontinentie en impotentie.
Radiotherapeuten zoeken voortdurend
naar oplossingen voor dit probleem.
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en endeldarm vergroot waardoor het risico
op stralingsschade aan de endeldarm
kleiner zou kunnen worden.

Geen goudstaafjes meer
Veel ziekenhuizen maken gebruik
van een combinatie van een CT scan
gekoppeld aan een bestralingsapparaat.
Daarmee wordt de exacte ligging van de
patiënt voorafgaand aan de bestraling
gecontroleerd en gecorrigeerd zodat de
precisie van de bestraling toeneemt. Een
hele verbetering t.o.v vroeger maar de
beelden van een CT zijn kwalitatief minder
scherp dan van een MRI. Ook wordt
Om schade aan gezonde weefsels bij
het bestralingsplan tijdens een cyclus
uitwendige bestraling te vermijden
van bijvoorbeeld 20 tot 39 bestralingen
wordt de prostaat van een aantal kanten
meestal niet aangepast hoewel de prostaat
bestraald, waarbij het doel is dat de
qua omvang en positie in die tijd kan
prostaat steeds in het centrum ligt.
verschillen. Bijkomend
In Nieuws 27 stond
voordeel van MRI geleide
een artikel over een
Er kan met minder
bestraling is dat op termijn
‘ballonnetje’ tussen
geen goudstaafjes meer
prostaat en endeldarm.
behandelingen
in de prostaat ingebracht
Daarmee wordt de
worden
volstaan
hoeven te worden. ›
afstand tussen prostaat
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Door nauwkeuriger
Het UMC Utrecht heeft
Verenigde Staten, Canada,
bestraling wordt
als eerste ziekenhuis
de UK en naar verwachting
minder
gezond
wereldwijd een
ook binnen Nederland in de
1.5 Tesla MRI Linac
komende paar jaar.
weefsel geraakt
in gebruik genomen.
Met dit apparaat kan
Wat zijn de mogelijke
de positie van de tumor, ook tijdens de
voordelen voor patiënten met
bestraling, precies worden bepaald. Ook bij
prostaatkanker?
beweeglijke tumoren. Gevolg; er kan met
Doordat er veel nauwkeuriger kan worden
hogere doses en minder behandelingen
bestraald, wordt minder gezond weefsel
worden volstaan. Het risico op vervelende
geraakt. Dus minder bijwerkingen.
bijwerkingen wordt aanzienlijk kleiner omdat
omringend gezond weefsel
Door de precisiebeelden tijdens de
minder wordt bestraald.
behandeling kan het behandelplan
eventueel tussentijds worden aangepast.
Al twintig jaar
De dagelijkse bestralingsdosis bij
geleden
prostaatkanker kan in de toekomst worden
werden de
verhoogd waardoor met minder sessies
eerste ideeën
kan worden volstaan. Mogelijk kunnen in
geboren dat
de toekomst vijf of minder bestralingen
het mogelijk
voldoende zijn in plaats van de huidige
moest zijn
ca. 35.
om door een
combinatie van
Ook patiënten met beperkte uitzaaiingen in
een MRI en een
de lymfeklieren na een eerdere behandeling
bestralingskunnen hier met behulp van de MR Linac nu
apparaat tumoren
zeer gericht op bestraald worden.
tijdens de bestraling
te ‘kunnen zien’. Hoogleraar klinische
Zijn er ook nadelen?
fysica radiotherapie Jan Lagendijk en
Hoewel met minder behandelingen kan
hoogleraar experimentele klinische fysica
worden volstaan duurt een behandeling wel
Bas Raaymakers van het UMC Utrecht
langer. In plaats van een kwartier duurt een
stonden voor een heel moeilijke opgave
sessie in de MRI Linac zo’n 30 minuten tot
omdat de sterke magneten van een MRI en
drie kwartier. Patiënten met claustrofobie
lineaire versnellers met veel metaal, elkaar
kunnen zo’n lange sessie wellicht niet aan.
normaliter in de weg zitten. Veel vertrouwen
Patiënten met een pacemaker
in de uitkomst had het radiotherapieveld
kunnen niet altijd veilig in een
dan ook niet.
MRI scanner liggen.
Veilig behandeld
Nu twintig jaar later is het dan toch gelukt.
Een samenwerking tussen wetenschappers,
leverancier van bestralingsapparatuur
Elekta en MRI leverancier Philips hebben
tot deze ‘Nederlandse’ doorbraak geleid.
Een groot team van het UMC Utrecht
bestaande uit artsen, fysici, laboranten en
technici heeft alles in het werk gesteld om
sinds deze zomer de eerste patiënten veilig
te kunnen behandelen. Ook in het Antoni
van Leeuwenhoek en het UMC Amsterdam
wordt gebruik gemaakt van MR geleide
bestraling bij prostaatkanker. Een verdere
uitrol vindt plaats naar ziekenhuizen in de

Is de behandeling
veilig?
Door de hoge
nauwkeurigheid zijn
de risico’s kleiner.
Maar elke nieuwe
behandeling kan naast
voordelen ook nadelen
hebben. De behandeling
met de MRI Linac wordt daarom
veelal in studieverband uitgevoerd.
Behandelde patiënten worden nog jaren
gevolgd. Voordeel hiervan is dat de
meerwaarde van deze nieuwe behandeling
beter kan worden aangetoond.›

Het team van
het UMC Utrecht
voor de
MRI Linac.
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De positie van de
tumor kan door
de MRI Linac
precies worden
bepaald.

Komt elke PK patiënt in
vooral worden toegepast bij patiënten
aanmerking?
met een kleine, niet zeer agressieve tumor.
Geen enkele behandeling
In andere ziekenhuizen kunnen andere
is voor elke patiënt
afspraken gelden.
geschikt. Ook deze
niet. Toch kunnen naar
Lopen er onderzoeken waaraan wellicht
verwachting meer
kan worden deelgenomen?
patiënten, ook bij
Om te bewijzen dat patiënten daadwerkelijk
terugkerende kanker,
baat hebben bij MRI geleide bestraling,
worden behandeld.
worden verschillende onderzoeken gestart.
In combinatie
Patiënten krijgen vooraf schriftelijk en
met nauwkeuriger
mondeling informatie van hun arts.
diagnostische methoden
Na bedenktijd kunnen zij beslissen al dan
zoals de PSMA PET scan,
niet mee te doen. Bij deelname wordt
kunnen bijvoorbeeld aangetaste
o.a. het PSA systematisch gevolgd, net
dieperliggende lymfeklieren nog
als bijwerkingen en kwaliteit van leven.
worden behandeld.
Meestal wordt er gebruik
Verschillende
gemaakt van vragenlijsten
onderzoeksgroepen
die de patiënt voor en na
Naar verwachting
richten zich ook
zijn behandeling in kan
zullen er in 2019
op patiënten
vullen. Veel patiënten zijn
meer PK patiënten gemotiveerd om mee
met niertumoren,
gynaecologische
worden behandeld te doen. De uitkomst
tumoren, rectumtumoren
van dergelijk onderzoek
(dikke darm) en
is van groot belang om
slokdarmtumoren.
behandelingen in de
toekomst te perfectioneren.
Welke patiënten kunnen momenteel al in
aanmerking komen?
Waar kan ik verdere informatie krijgen?
In het UMC Utrecht zijn de eerste patiënten
In eerste instantie bij uw behandelaar. Voor
stereotactisch (met extra hoge dosis en
verdere informatie kunt u terecht op de sites
precisie) bestraald op beperkte uitzaaiingen
van het UMC Utrecht, het AvL en Amsterdam
in de lymfeklieren nadat zij in het verleden
UMC. Op You Tube is een korte introductie
al geopereerd of bestraald zijn van/op de
te vinden op: https://www.youtube.com/
prostaat.
watch?v=ejMee3DPG-0
In het AvL worden de eerste patiënten op de
prostaat bestraald.
Naar verwachting zullen er vanaf begin 2019
op grotere schaal PK patiënten worden
behandeld. Bij behandeling van de prostaat
gaat de duur van de behandeling omlaag
van zeven naar twee tot vier weken.
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Hoeveel patiënten zijn er al behandeld en
worden dit er snel meer?
In 2018 worden er slechts op beperkte
schaal MR geleide bestralingen uitgevoerd.
Naar verwachting zal de capaciteit om
prostaatkanker te bestralen begin volgend
jaar duidelijk toenemen. In het UMC
Utrecht zal het schema van vijf MRI geleide
bestralingen op de prostaat vanaf 2019

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van
materiaal van de genoemde Nederlandse
ziekenhuizen in samenwerking met
drs. Wietse Eppinga, Radiotherapeut
UMC Utrecht.
Het UMC Utrecht doet evenals het
Radboud te Nijmegen onderzoek naar de
mogelijkheden voor een PSMA therapie met
Lutetium-177. Voor informatie verwijzen wij
naar onze site via de link:
https://prostaatkankerstichting.nl/steunonderzoek-naar-prostaatkanker-in-umcutrecht/. n
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Sfeer van intimiteit goed over brengen

‘Inloopershuis Alma’ in Almelo
en omgeving en de gemeente hebben een
grote bijdrage geleverd, het ZGT heeft
de ruimte beschikbaar gesteld. Tijdens de
opening wees de voorzitter van het bestuur
erop dat er nu ook in Almelo een huiskamer
is waar (ex)kankerpatiënten met lotgenoten
in een ongedwongen- en huiselijke sfeer
van gedachten kunnen wisselen. Door de
inrichting van de huiskamer is een warme
sfeer gecreëerd die de sfeer van intimiteit
goed over brengt.

Het enthousiaste team vrijwilligers van het
Inloopershuis

Op 10 oktober is in het ZGT locatie
Almelo het ‘Inloopershuis Alma’ geopend.
Opvallend is de naam ‘Inloopershuis
Alma’. Een groep Almeloërs die zich
jaarlijks inzet voor de Roparun is mede
animator en sponsor van dit project.
Zij hebben niet alleen veel promotie
gemaakt voor het tot stand komen van
de huiskamer maar ook veel geld bijeen
gebracht waardoor de realisatie mogelijk
is geworden.
Vandaar de naam ‘Inlooperhuis Alma’,
die hiermee hulde brengt aan deze mede
initiators. Ook het bedrijfsleven in Almelo

Tijdens de opening van het
‘Inloopershuis’ hebben Eric Lahaye en
Kees Procee ProstaatKankerStichting.nl
vertegenwoordigd en kennis gemaakt met
het bestuur en onze diensten aangeboden
om lotgenoten bijeenkomsten voor
prostaatkankerpatiënten te organiseren.
Voor (ex)prostaatkankerpatiënten en
geïnteresseerden uit deze regio is het zeker
de moeite waard om eens binnen te lopen.
De openingstijden zijn van maandag tot en
met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
De locatie is in het ZGT Almelo,
Zilvermeeuw 14, op de benedenverdieping. n
Kees Procee
regiovertegenwoordiger Overijssel

Als je niet meer beter wordt,
wat heb je dan nodig?
Nederlandse ziekenhuizen laten ongeneeslijk zieke kankerpatiënten
te vaak aan hun lot over. Ruim een kwart van de mensen wordt niet
verder geholpen nadat een zorgverlener hun verteld heeft dat ze niet
meer beter worden, terwijl een ruime meerderheid daar wel behoefte
aan heeft. Patiënten hebben vooral behoefte aan contact met een vast
aanspreekpunt in het ziekenhuis, aandacht voor naasten en advies over
psychische en lichamelijke klachten.
Dat blijkt uit ons onderzoek onder 654 kankerpatiënten, die weten dat ze niet meer beter
worden, onder wie patiënten uit onze achterban. Met de uitkomsten van het onderzoek vraagt
NFK (waar wij ook deel vanuit maken) ziekenhuizen en zorgverleners om ongeneeslijk zieke
kankerpatiënten (meer) hulp en ondersteuning te bieden, zodat ze niet in een zwart gat vallen. n
Het hele artikel staat op onze website: www.prostaatkankerstichting.nl/actueel/nieuws
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Elke (patiënten)
ervaring helpt
Samenwerken voor een betere palliatieve zorg

betrokkenen de wetenschap kunnen helpen
bij het ontwikkelen van een instrument als
Oncokompas.’ Ook Bep Kalse, die een
bijzondere vorm van borstkanker heeft, werkt
graag mee aan die ontwikkeling. ‘Goede
palliatieve zorg is tweerichtingsverkeer. Het
perspectief van de patiënt is heel anders
dan dat van een zorgverlener. Dus bij nieuwe
instrumenten of werkwijzen is de inbreng van
patiënten en naasten onmisbaar.’

Marc van Bijsterveldt
De palliatieve zorg is nog altijd volop
in ontwikkeling. Zorgprofessionals en
wetenschappers ontwikkelen nieuwe
aanpakken om patiënten en naasten
te ondersteunen. De betrokkenen zelf
hebben de belangrijkste rol in deze
vernieuwing. Kees Gosens en Bep Kalse
- allebei kankerpatiënt - vertellen over
hun ervaringen bij de ontwikkeling van
Oncokompas.
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‘Lotgenotencontact is voor mij een
belangrijke drijfveer om mee te werken aan
Oncokompas (zie kader, red.). Ik wil graag
mijn ervaringen inbrengen én van anderen
horen hoe zij met hun situatie omgaan.’
Voor Kees Gosens, die prostaatkanker heeft,
biedt het ICT4PAL-project van Amsterdam
UMC een mooie gelegenheid andere
patiënten te ontmoeten.
En om als ervaringsdeskundige te kunnen
meewerken aan vernieuwingen in de
palliatieve zorg. ‘Het is goed als direct

Verhalen uit de praktijk
Onderzoeker Karen Holtmaat coördineert
het ICT4PAL-project, dat palliatieve zorg
voor patiënten en hun partners beter
toegankelijk wil maken. ‘Wat wij willen,
kan niet zonder inbreng van patiënten en
andere direct betrokkenen.
Met hun ervaringsdeskundigheid sluit ons
onderzoek beter aan bij de behoeften in de
dagelijkse praktijk.’ De medewerking van
ervaringsdeskundigen is belangrijk vanaf de
allereerste fase van een ontwikkelproject,
benadrukt Karen. ‘De vragenlijsten van
Oncokompas zijn wetenschappelijk
onderbouwd. Maar daarmee heb je nog
niet vanzelf een bruikbaar hulpmiddel
voor patiënten en naasten. Zijn de vragen
voor iedereen te snappen? Hebben we de
juiste toon te pakken, ook bij gevoelige
onderwerpen? En sluit het instrument
goed aan bij de belevingswereld van de
betrokkenen?’ Deze thema’s bespreken de
ontwikkelaars met de ervaringsdeskundigen
binnen ICT4PAL. En dat is erg leerzaam,
ervaart Karen steeds weer. ‘Als
wetenschappers en zorgverleners weten we
veel over leven met kanker. Maar het is echt
wel wat anders als je zoiets zelf meemaakt.
Ik heb veel geleerd van wat mensen ons
vertellen over hoe ze zelf dingen hebben
opgelost. Dat zijn belangrijke ervaringen die
we kunnen meenemen in Oncokompas.’ ›
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Inbreng serieus genomen
Kees raakte betrokken via
ProstaatKankerStichting.nl, waarvoor hij ook
vrijwilligerswerk doet. ‘Het begon met een
bijeenkomst in Amsterdam. Daar waren ook
veel andere patiënten aanwezig. Op die
eerste projectbijeenkomst was veel ruimte
voor persoonlijke ervaringen, zodat je ook
met elkaar kon delen waar je tegenaan loopt
als je kanker hebt. Ik vond het alleen daarom
al een leerzame middag.’
De aanwezige patiënten en naasten konden
onderwerpen voor Oncokompas aandragen.
Kees: ‘In een later stadium kregen we het
verzoek commentaar te geven op eerste
versies van vragenlijsten, informatieve
teksten, adviezen en verwijzingen naar
hulp en ondersteuning. Aan de hand
van ons commentaar is Oncokompas
doorontwikkeld.’ Bep was met vakantie
op de dag van de eerste bijeenkomst. Zij
haakte aan toen de eerste versie er lag. ‘Ik
heb de hele inhoud doorgenomen en goed
nagedacht hoe ik er zelf in zat. Ik weet niet
precies hoe mijn commentaren zijn verwerkt.
Het belangrijkste is dat de inbreng van
patiënten echt serieus wordt genomen.
In het contact met het projectteam heb ik
steeds veel begrip en respect ervaren voor
wat ik inbracht.’
Participatie houdt je actief
Ook Kees is tevreden over het contact
met de onderzoekers. ‘De mensen van
het team zijn heel open en begripvol. Ze
zitten zeker niet hoog in een ivoren toren.
En de openheid van patiënten en naasten
onderling vind ik heel fijn.’ Inmiddels
is Oncokompas voor mensen met een
ongeneeslijke vorm van kanker en hun
partners beschikbaar. Bep: ‘Het geeft mij
veel voldoening dat ik eraan heb kunnen
meewerken. Patiëntenparticipatie is voor
mij een mooie manier om niet in een hoekje
te gaan zitten. Heel belangrijk als je in de
palliatieve fase zit!’ Ook Kees is blij met
het resultaat, hoewel het instrument wat
hem betreft nog niet af is. ‘De vragen over
spiritualiteit gaan naar mijn smaak nog te
veel over religie. Ik zou die vragen liever
gewoon overslaan.’ Voor Karen is het een
bevestiging hoe belangrijk de inbreng van
ervaringsdeskundigen is. ‘Kees geeft me
zo nog een mooi ongevraagd advies mee

voor het vervolg. Iedereen gaat weer anders
om met de grote thema’s in deze fase van
het leven. Het gaat over levensvragen,
over zingeving en voor sommigen over
geloof. Misschien kunnen we mensen in een
volgende versie nog meer laten kiezen wat
het beste bij ze past.’ n
Dit artikel is eerder verschijnen in het
magazine Pal voor u.
Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door
ZonMw
Pal voor u deelt informatie en inspiratie over
omgaan met ongeneeslijk ziek zijn.
Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief op
www.palvooru.nl.
Het Oncokompas voor palliatieve zorg
Oncokompas (www.oncokompas.nl) maakt
een totaalplaatje van jouw kwaliteit van
leven; van het dagelijks functioneren (ook
psychisch) tot de levensvragen waar u
over nadenkt. Als patiënt (en partner) vul
je vragenlijsten in. Je krijgt vervolgens
informatie op maat en suggesties voor
passende palliatieve zorg. Oncokompas
wordt ontwikkeld in ICT4PAL, een project
van het ZonMw-programma Palliantie. Kijk
op www.zonmw.nl/ict4pal.

Ook meedoen aan onderzoek en
ontwikkeling?
Wil je als patiënt of partner meewerken
aan de verdere ontwikkeling van het
Oncokompas? Bel dan (020) 598 87 82
(op werkdagen tussen 10u en 14u). Ook in
veel andere onderzoeksprojecten werken
ervaringsdeskundigen mee. Kijk op
www.zonmw.nl/palliantie (zoek op
‘patiënten- en naastenparticipatie’).
Of vraag ernaar bij:
• patiëntenorganisaties of 			
zorgbelangorganisaties in jouw regio
• cliëntenraden, cliëntenpanels, 		
cliëntenplatforms
• jouw eigen huisarts of medisch specialist
• universitair medische centra (ziekenhuizen)
• maatschappelijke organisaties als 		
KWF Kankerbestrijding, Humanitas, de
Zonnebloem, steunpunt Mantelzorg.
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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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Zo is mijn leven in anderhalf jaar tijd flink veranderd

Mijn persoonlijke ervaringen met

prostaatkanker, voeding en beweging
Eind 2016 bleek ik - net 64 - ineens
prostaatkanker te hebben. De schrik was
groot en de eerste weken waren loodzwaar.
Daarna ben ik gaan lezen over de ziekte en
de behandelwijzen. Ook ben ik gaan zoeken
naar wat ik er zelf nog aan zou kunnen doen
bijvoorbeeld met voeding. Dit is in het kort
mijn verhaal.
Het was een zwarte dag toen de specialist
me vertelde dat ik niet meer te genezen
was vanwege meerdere uitzaaiingen. Men
kon de ziekte alleen nog maar vertragen,
hoe lang was onbekend. De arts adviseerde
hormoontherapie in combinatie met chemo.
Dat was het resultaat van een paar hectische
weken.

Eind november 2016 was ik voor standaard
controle bij de huisarts. Ik vroeg ook PSA
te meten, niet vanwege klachten, maar een
collega van mijn vrouw was er bij toeval
achter gekomen dat hij prostaatkanker had.
Ik wilde haar geruststellen. Dat liep anders,
mijn PSA bleek bijna 90. Dus snel naar de
uroloog, daarna diverse onderzoeken en
na enkele weken de mededeling dat ook
ik prostaatkanker had. Een CT- en botscan
leverde gelukkig niets op. De uroloog liet
alsnog een PSMA scan doen: toch meerdere
uitzaaiingen, weg genezing.
Ik was eerst helemaal verdoofd. Maar al snel
begonnen mijn hersens te malen. Niet te
genezen? Hoe lang nog? Hoe moest het met
de kinderen? En met mijn vrouw? ›
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Ik belandde in een enorme
Dankzij mijn dochter en
Men kon de ziekte
dip en kon niet meer
met aanmoediging van
alleen
nog
maar
slapen. Mijn dochter gaf
mijn vrouw (zij deed ook
me een boek over voeding
vertragen, hoe lang mee!) ben ik voorzichtig
en kanker, maar ik kon dat
anders gaan eten. Weinig
was onbekend
boek niet openen. Kanker!
suiker en gebak, vlees liefst
Na een paar weken ben
van kip en kalkoen, vis.
ik via Google op zoek
En groenten, VEEL
gegaan naar informatie. Dagen en nachten
groenten! Bovendien vooral die groenten
heb ik gelezen. Ik zat vol met vragen.
die wellicht zouden kunnen helpen om
Mijn uroloog stond daar helaas niet voor
kankercellen af te remmen. Zo las ik dat
open. Daarom heb ik een second opinion
bijvoorbeeld broccoli, bloemkool en tomaat
gevraagd in een ander ziekenhuis. Die arts
mogelijk dat effect hebben. Ook ben ik meer
kwam tot dezelfde diagnose, maar vond
fruit gaan eten: appels (rode), sinaasappels,
mijn vragen heel normaal. Daar word ik nu
druiven (met pit!), blauwe bessen en
behandeld met zgn. androgeenremmers.
granaatappel zouden ook zo kunnen werken.

Ik las
voor
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Wat kon ik zelf nog doen met voeding
Dat boek *1 van mijn dochter heb ik toen
alsnog in één keer uitgelezen. Ik las wat
voeding voor je kan doen, hoe je dat in je
voordeel kunt gebruiken. Want één ding had
ik wel door: ik moest vanaf nu vooral dingen
doen die in mijn voordeel waren. Ik voelde
me niet ziek, maar ik
had wel een nare ziekte.
wat voeding
Ik moest leren daarmee
je kan doen
verstandig om te gaan.
Dat slechte voeding
je gezondheid aantast wordt algemeen
erkend. Maar dat bepaalde voeding je ook
kan genezen is een heel andere kwestie,
met deskundigen lijnrecht tegenover
elkaar. Voorstanders wijzen op buitenlandse
onderzoeken, tegenstanders zeggen
dat hiervoor helemaal geen Nederlands
medisch bewijs bestaat. Na ook het lezen
van artikelen in de Volkskrant *2 is mijn
conclusie, dat voeding waarschijnlijk
niet kan genezen, maar dat
gezonde voeding wel
bijdraagt aan een goede
algemene gezondheid
en ook helpt bij het
beter verdragen van
medicatie. Bepaalde
voedingsmiddelen
zouden wellicht kunnen
helpen bij kanker, maar
Nederlands bewijs daarvoor
bestaat niet. Voor mij echter
voldoende reden om hiermee
aan de slag te gaan!

Op internet vond ik ook nog o.a. sojabonen,
walnoten, kool, groene thee, lijnzaad,
tempeh, knoflook, zoete alsem, kurkuma,
zoethout.
Ook in ‘mijn’ boek staan veel van dit soort
voedingsmiddelen en kruiden. Ik las dat
alle ‘familie’ van broccoli (‘kruisbloemigen’)
heel gezond zijn, zoals bloemkool, paksoi,
witte kool enz. Dat tomaat vooral bewerkt
(gezeefde tomaten of passata) moet worden
gebruikt. En kurkuma beter werkt samen met
zwarte peper.
Veel voedingsmiddelen en kruiden die ik via
meerdere bronnen vond heb ik van lieverlee
ingepast in mijn dieet.
Een groene thee drinkende (parttime)
vegetariër.
Bovendien deed het onderwerp ‘voeding’
me op die manier op meerdere manieren
goed nl. ook het uitzoeken van informatie,
het kopen van de juiste spullen en
uiteindelijk het zelf bereiden van (heerlijke!)
gerechten vond en vind ik fijn om te doen.
Natuurlijk hou ik bij of ik voldoende binnen
krijg. Ik vul op de APP ‘MijnEetmeter’ van
het Voedingscentrum dagelijks in wat ik
eet en drink en lees direct wat goed of niet
goed is. Natuurlijk ‘zondig’ ik wel eens met
iets lekkers bij de koffie maar niet te vaak:
ik probeer altijd dat het gemiddelde in orde
blijft en voldoet aan de richtlijn van het
voedingscentrum. ›
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Eigenlijk lees je
overal wel dat
bewegen goed is
voor een mens

En dan nog het bewegen!
Eigenlijk lees je overal wel dat bewegen
goed is voor een mens *3. Ik was al best
actief (dacht ik), maar iedere dag een uur
wandelen haalde ik echt niet. Dus zijn we
gaan wandelen. Eerst 20 minuten, want mijn
lijf moest er aan wennen. Bovendien moest
ik ook leren er tijd voor vrij te maken!
De 20 minuten werd al gauw een halfuur en
nu lopen we gerust stukken van een uur of
meerdere (kleinere) wandelingen per dag.
Voor de gezelligheid nemen we geregeld
een kopje koffie of thee onderweg.
Dat wandelen bevalt ons zo goed dat we
onlangs hebben afgesproken iedere dag
minstens 10 km (12.000 stappen) te lopen.
Alleen of samen. En geloof me, dat gaat!
We gebruiken sinds kort de APP ‘Actify’
van het Zilveren Kruis. Die registreert de
passen, maar je kunt bovendien - als je wilt
- met wandelen korting op bioscoopkaartjes
of een financiële bijdrage voor o.a. KIKA
‘verdienen’.
Zo is mijn leven in anderhalf jaar tijd flink
veranderd. Ik voelde dat die verandering
nodig was om goed om te kunnen gaan met
Bron:
*1 Eten tegen Kanker, Dr. Richard Beliveau en
Dr. Denis Gingras (Kosmos uitgevers)
Antikanker, een nieuwe levensstijl,
Dr. David Servan-Schreiber (Kosmos uitgevers)
*2 Volkskrant: Broccoli in opkomst, is dit de nieuwe
anti kankergroente 6 mei 2017
Volkskrant: Kan voedsel kanker genezen
d.d. 25 april 2015
*3 Waarom is wandelen zo goed voor je?
www.dokter.nl
Zelfs wandelen verhoogt overlevingskans na
kanker www.oncology.nl
Beweging vergroot overlevingswinst prostaatkanker, De prostaatkliniek zgt.nl

mijn ziekte. Om langer fit te blijven. Daarom
ben ik ook al snel korter gaan werken
en later helemaal gestopt met werken
(vervroegd pensioen). Daardoor kreeg ik
meer tijd voor mezelf en mijn gezin. En
meer tijd om te wandelen, om aandacht te
besteden aan mijn voeding en de inkoop en
bereiding daarvan.
En ik voel me nog steeds prima, zelfs fitter
dan in 2016! Mijn PSA is nog steeds niet
goed maar door de pillen wel stabiel en
heel wat lager. Ik besef heel goed dat
ik mijn ziekte niet weg kan eten of weg
kan wandelen. Maar dat andere eten en
bewegen helpt me wel fit te zijn en hopelijk
langer fit te blijven.
Dus lotgenoten: eet gezond en ga
wandelen!
Wilt u meer weten over mijn dieet of het
wandelen? Dat kan natuurlijk, stuur dan een
mailtje aan de redactie en die sturen dat dan
aan me door. n
Met groet, Hans Overbeeke

ERVARINGSVERHALEN
ProstaatKankerStichting.nl is op zoek naar
nieuwe ervaringsverhalen. Wit u uw verhaal
vertellen voor in ons magazine Nieuws, op de
website en op social media?
Het mag eventueel anoniem. Stuur dan even een
berichtje naar secretariaat@prostaatkankerstichting.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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