
Ben jij oncologieverpleegkundige? Herken je het verhaal van Sanne? Deze praatkaarten 
zijn speciaal ontwikkeld om je te ondersteunen in je dagelijkse begeleiding van patiënten 
met prostaatkanker. 

1 op de 3 Nederlanders heeft moeite om informatie over gezondheid of zorg te vinden, te begrijpen en te beoordelen 
en op basis daarvan de juiste beslissingen te nemen. Deze mensen zijn beperkt gezondheidsvaardig.  

Als oncologieverpleegkundige spreek je dagelijks - misschien zonder dat je het weet - met patiënten die slecht kunnen 
lezen of schrijven of niet gezondheidsvaardig zijn. Ze begrijpen de informatie die je geeft niet goed. Zij weten niet 
goed wat hun ziekte betekent en wat dit voor gevolgen heeft voor hun dagelijks leven. Ook wordt medicatie daardoor 
vaak niet goed gebruikt. 

Praatkaarten ter ondersteuning
Speciaal voor professionals die patiënten met prostaatkanker begeleiden en coachen, zijn praatkaarten ontwikkeld. 
Deze kaarten ondersteunen je bij de uitleg over prostaatkanker, uitzaaiingen en gevolgen van behandelingen. 
De praatkaarten zijn samen met taalambassadeurs ontwikkeld. Ze zijn zeer geschikt om te gebruiken in de 
communicatie met mensen die beperkt gezondheidsvaardig zijn. Het taalniveau is aangepast, de uitleg wordt 
ondersteund met passende tekeningen. 

De praatkaarten zijn een initiatief van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Pharos 
en patiëntenorganisatie ProstaatKankerStichting.nl.

Meer behoefte aan ondersteuning? 
In de Pharos training ‘Effectief Communiceren’ leer je hoe je laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden kunt 
herkennen. Na de training ben je in staat om vragen, informatie en adviezen beter aan te laten sluiten op het taal- en 
opleidingsniveau van de patiënt. Ook wordt geoefend met het werken met de praatkaarten. Deze geaccrediteerde 
training duurt drie uur. 
Voor meer informatie over de training kun je kijken op www.pharos.nl of contact opnemen via training@pharos.nl.  

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de ProstaatKankerStichting.nl door te mailen naar 
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl of bel 088 0029768.

We wensen je veel succes met het gebruik van de praatkaarten!

Praatkaarten over prostaatkanker 
voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

“Ik spreek dagelijks met patiënten die kanker 
hebben. Dat kan soms erg emotioneel 
zijn. Als oncologieverpleegkundige wil ik 
patiënten zo goed mogelijk begeleiden en 
coachen tijdens het behandelingstraject en 
ze helpen met vragen die ze hebben. Ik 
merk soms dat wat ik zeg of de informatie 
die ik geef niet altijd goed begrepen wordt, 
hoe vaak ik het ook probeer”.
(Sanne, oncologieverpleegkundige)

Soms verspreidt de prostaatkanker zich naar andere plekken in het lichaam.Bijvoorbeeld naar de botten (vaak de ruggengraat) en naar de lymfeklieren.Dat heet uitzaaiingen. Met uitzaaiingen kun je niet meer beter worden.Bij uitzaaiingen zijn er nog wel behandelingen, waardoor je langer kuntleven. Deze behandelingen verminderen vaak ook de klachten.
De dokter vertelt je over de verschillende behandelingen die er zijn. Bijvoorbeeld een operatie of bestraling. Elke behandeling heeft voor en nadelen. Ook hier vertelt de dokter je  meer over. 
 

Wil je meer weten over prostaatkanker? Of praten met andere mannen met prostaatkanker? ProstaatKankerStichting.nl helpt je hiermee.Telefoon: 088 0029768
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Soms verspreidt de prostaatkanker zich naar andere plekken in het lichaam.Bijvoorbeeld naar de botten (vaak de ruggengraat) en naar de lymfeklieren.Dat heet uitzaaiingen. Met uitzaaiingen kun je niet meer beter worden.Bij uitzaaiingen zijn er nog wel behandelingen, waardoor je langer kuntleven. Deze behandelingen verminderen vaak ook de klachten.
De dokter vertelt je over de verschillende behandelingen die er zijn. Bijvoorbeeld een operatie of bestraling. Elke behandeling heeft voor en nadelen. Ook hier vertelt de dokter je meer over. 
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De prostaat ligt onder de blaas. Hij is zo groot als een walnoot.

De prostaat doet vocht bij de zaad-cellen. Zo krijg je sperma.

Bij kanker veranderen de cellen in het lichaam. 

De cellen kunnen niet meer stoppen met delen. Dat is niet goed. 

Een groepje kankercellen heet tumor of gezwel.

Bij prostaatkanker zit de kanker in de prostaat.

De kans om beter te worden is het grootst als de kanker vroeg ontdekt

is en als de kanker alleen in de prostaat zit. Het is niet altijd nodig om

direct te behandelen. Soms krijg je wel direct een behandeling.

Dit is prostaatkanker
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prostaat


