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Wij zijn er voor u 
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.



Lotgenotentelefoon 0800-9992222 
Maandag, woensdag, vrijdag van 10.00 - 12.30 uur, dinsdag en donderdag van 19.00 - 21.00 uur. 

Ook via e-mail: lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl. 
Naast een grote informatiebank waarin alles wat rechtstreeks of zijdelings met prostaatkanker te 
maken heeft zijn ruim 25 vrijwilligers bereid hun specifieke ervaringen te delen met lotgenoten. 

Onder hen drie partners voor partner-aangelegenheden. Indien de 0800 lijn langdurig in gesprek is 
en u belt met nummerherkenning wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.
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De eerste lente van een nieuw decennium laat zich steeds meer zien. 
De start van een nieuw seizoen waarin ProstaatKankerStichting.nl (PKS) weer 
hoge ambities heeft op weg naar zorgverbetering over de gehele breedte. 

Richtlijn MTR aangepast
Het is u wellicht niet ontgaan dat de richtlijn MRI is aangepast. Bij een 
verhoogd PSA wordt eerst een MRI gemaakt en als de beelden daartoe 
aanleiding geven, volgen MRI-geleide biopten om prostaatkanker vast te 
stellen dan wel uit te sluiten. Van alle mannen met een verhoogd PSA hoeft 
het grootste deel niet of pas in een later stadium behandeld te worden. 
PKS is content met deze richtlijnvernieuwing en zal de kwaliteitsgaranties 
en de implementatie nauw blijven volgen. 

Komt een man bij de dokter…En vraagt om een PSA-test. Dit is de titel 
van het symposium dat PKS tijdens de EAU in Amsterdam heeft mogen 
organiseren. Als dit magazine bij u op de mat ligt, is dit congres net 
achter de rug en in één van de volgende uitgaven van Nieuws kunt u een 
terugblik verwachten. Het symposium is bedoeld voor alle zorgverleners 
en stakeholders die te maken hebben met prostaatkanker, maar in het 
bijzonder de huisartsen. PKS maakt zich zorgen over de nog immer 
bestaande praktijkvariatie wanneer een man zijn huisarts vraagt om 
een PSA-test. Met de huidige diagnosetechnieken wordt het risico op 
overdiagnose en -behandeling sterk verminderd. PKS wil dat mannen door 
hun huisarts gehoord worden als zij het onderwerp ter sprake brengen en 
dat zij tijdens dit gesprek inzicht krijgen in de voor- en nadelen van een 
PSA-test. Op basis van zijn persoonlijke voorkeuren en eigenschappen 
maakt een man de afweging om zich 
wel of niet te laten testen. 

Zeer informatief
Onlangs waren we met het bestuur 
te gast in Nijmegen, waar we inzicht 
kregen in nieuwe technieken waarbij 
tijdens een operatie door middel van 
toediening van een nucleaire stof in beeld gebracht kan worden welke 
lymfeklieren zijn aangetast en verwijderd moeten worden. Ook kregen 
we de vorderingen te zien van een onderzoek waar eerder in Nieuws 
over is geschreven, namelijk om computers te trainen om prostaatkanker 
te herkennen en een voorspelling te kunnen doen over de mate van 
agressiviteit van de tumor. De ontvangst was erg hartelijk en de middag 
zeer informatief. 

Vergeet u niet de datum van onze jaarlijkse landelijke donateursdag vast te 
noteren, donderdag 8 oktober 2020, wederom in de Agnietenhof in Tiel. 
De uitnodiging vindt u bij het juni nummer van Nieuws Magazine. 

Heeft u vragen aan ons? Onze vrijwilligers van de lotgenotentelefoon zijn 
elke werkdag gedurende een aantal uren bereikbaar om u van dienst te zijn, 
vragen te beantwoorden en u vanuit eigen ervaring te adviseren. 
Dus schroom niet, we zijn er voor de donateurs en met uw input kunnen 
wij onze dienstverlening nog verder verbeteren. 

Kees van den Berg
Voorzitter

Van de 
voorzitter
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PKS wil dat mannen 
door hun huisarts 
gehoord worden 
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Innovatie in Meander

 Berrie van der Heide

Al een tijdje is het wat stil rond het 

lopende RARE-onderzoek. Daarin 

wordt de behandeling van uitgezaaide 

prostaatkanker in de botten met Radium 

vergeleken met de behandeling met 

Rhenium zoals die wordt aangemaakt 

in het laboratorium in Meander Medisch 

Centrum in Amersfoort.
 
Toen de redactie van Nieuws eerder dit jaar 
door regionale vrijwilligers werd getipt over 
een bijzondere manier waarop de PSMA 
PET-scan wordt ingezet in Meander om de 
diagnose van prostaatkanker te stellen, was er 
een tweede reden om in gesprek te gaan met 
artsen in Meander. In dit artikel een verslag van 
een gesprek met uroloog Dr. Anko Kooistra, 
nucleair geneeskundige Dr. John de Klerk en 
onderzoekster Femke Intema.

Protocollen zijn 
gestolde historie
We schreven er al 
eerder over dat 
Meander actief 
is met nieuwe 
ontwikkelingen, zie 
bijvoorbeeld Nieuws 
21 uit december 
2016. Op de vraag 
waarom Meander 
Medisch Centrum 
kennelijk zo actief is 
om nieuwe initiatieven 
op te zetten antwoordt 
Anko Kooistra: 
‘Wij handelen volgens 
de richtlijnen maar 
feitelijk zijn protocollen 
per definitie 
gestolde historie. 
Als je vooruitgang 
wilt maken met de 
behandelmogelijkheden 
dan zal je niet alleen moeten doen wat je altijd 
al deed, maar verder moeten kijken. Zonder 
de veiligheid die het bestaande protocol biedt 
geweld aan te doen.’ ›

Dr. John de Klerk

Dr. Anko Kooistra

Femke Intema
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Rhenium
John de Klerk: ‘Een goed voorbeeld is het 
RARE-onderzoek. Sinds 2014 wordt het door Bayer 
geproduceerde Radium-223-dichloride uitgebreid 
ingezet om -levensverlengend- patiënten met 
uitgezaaide prostaatkanker in de botten te 
behandelen. Dat is de standaard en die kost 
€ 26.000,- voor zes behandelingen. Wij maken 
voor € 5.000,- zelf in ons gecertificeerde lab 
Rhenium-188-HEDP. Dat is geen zogenaamde 
alfastraler zoals Radium maar een bèta-straler. 
Die straling is minder agressief maar dringt wel 
dieper in de tumor door. Het RARE-onderzoek is 
een wetenschappelijk onderzoek, waar we samen 
met VUmc voor de wetenschappelijke coördinatie 
en Radboudumc voor de kostenbaten analyse, in 
beeld gaan brengen of en zo ja welke verschillen 
de beide behandelingen opleveren.’
Op de vraag waarom het zo stil blijft rond het 
onderzoek is De Klerk duidelijk: ‘We maken het 
Rhenium-188-HEDP hier zelf in Amersfoort. De 
basisgrondstof, wolfraam-188, heeft echter helaas 
leveringsproblemen gekend. Die zijn opgelost 
waardoor we op korte termijn weer patiënten in 
het onderzoek kunnen opnemen. Het onderzoek 
wordt afgerond zodra we 400 patiënten hebben 
behandeld. De helft krijgt Rhenium-188-HEDP. Het 
klinkt misschien gek maar dan moeten we ook nog 
knokken om voldoende patiënten te includeren 
want op het gebied van de behandeling van naar 
de botten uitgezaaide prostaatkanker worden veel 
door de geneesmiddelenindustrie gesponsorde 
studies uitgezet. Ook in Nederland.’

Regionale samenwerking urologische 
kankerzorg
Sinds januari 2019 werken Meander Medisch 
Centrum, Tergooi en UMC Utrecht samen op 
het gebied van urologische kankerzorg. Door 
het bundelen van kennis en ervaring werken de 
drie ziekenhuizen gezamenlijk aan de zorg voor 
mensen met blaas-, nier-, testis- en prostaatkanker 
in de regio Utrecht. Wekelijks worden patiënten 
met elkaar besproken in een MDO, de zorg 
wordt op elkaar afgestemd en de ziekenhuizen 
informeren elkaar over de laatste stand van de 
wetenschap. Door (anoniem) medische gegevens 
te vergelijken zoeken de ziekenhuizen naar best 
practices. 

Hierbij is elk ziekenhuis gespecialiseerd in de 
volgende chirurgische ingrepen: 

Prostaat verwijderen (RALP) in 
Meander Medisch Centrum

Teelbalkanker (na diagnose) en blaas verwijderen 
(cystectomie) in het UMC Utrecht 

Nieroperaties in Tergooi

Met een zogenaamde dubbele console op 
de Da Vinci operatierobot worden door 
totaal vier operateurs in koppels van twee de 
prostaatverwijderingen uitgevoerd. In 2019 
waren dat in totaal 121 operaties in Meander 
Medisch Centrum aldus Dr. Anko Kooistra. 
De samenwerking werpt in die zin vruchten af 
want in 2018 betrof het nog 47 operaties 
(zie ook Nieuws nr. 33, december 2019)

PSMA-PET scan van de prostaat
Anko Kooistra: ‘De nieuwste richtlijn 
prostaatkanker adviseert sinds kort om bij 
verdenking op prostaatkanker eerst een MRI te 
maken. Als er een verdachte laesie (afwijkend 
weefsel, red.) is, kan er gericht gebiopteerd 
worden. Als de MRI negatief is, volgen er vaak 
willekeurige biopten verspreid door de prostaat 
omdat de MRI de laesie soms niet laat zien. 
Het komt geregeld voor dat ondanks dat de MRI 
en de willekeurige biopten geen kanker laten zien, 
er toch een verdenking blijft. Bijvoorbeeld als de 
PSA toch verhoogd blijft of verder oploopt.’ 

Onderzoekster Femke Intema: ‘De PSMA-PET 
scan wordt momenteel gebruikt om zeer accuraat 
kleine metastasen te detecteren. Er zijn echter 
aanwijzingen dat met de PSMA-PET scan de 
prostaat zelf ook goed te beoordelen is. ›
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In die gevallen waarin de 
MRI geen afwijking laat zien 

en er toch sterke 
verdenking is op prostaat-

kanker zou de PSMA-PET scan 
zeker van waarde kunnen zijn

•

•

•
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Zoals elke techniek ook zijn beperkingen heeft, 
is dat bij de PSMA-PET scan dat ongeveer 10% 
van de patiënten onvoldoende PSMA produceert 
op het celoppervlak om een betrouwbare 
scan te krijgen. Echter in die gevallen waarin 
de MRI geen afwijking laat zien en er toch 
sterke verdenking is op prostaatkanker zou 
de PSMA-PET scan zeker van waarde kunnen 
zijn. Dat geldt ook als de MRI niet gemaakt 
kan worden vanwege metaal in het lichaam of 
claustrofobie. Een PSMA-PET scan wordt door 
de laatstgenoemde groep patiënten als minder 
bedreigend of benauwend ervaren.’

Onderzoek accuratesse PSMA-PET scan 
versus MRI
‘We hebben een retrospectief onderzoek gedaan 
naar de accuratesse van de PSMA-PET scan om 
prostaatkanker te detecteren en dat vergeleken 
met de MRI. Daarnaast hebben we ook gekeken 
of de PSMA-PET scan van waarde is om 
uitbreiding van de tumor buiten de prostaat en in 
de zaadblaasjes te beoordelen.

Bij 69 mannen waarbij er reeds een PSMA-PET 
en MRI van de prostaat gemaakt was hebben we 
de PSMA-PET scan opnieuw, geblindeerd voor 
alle andere uitslagen, laten beoordelen door 
twee verschillende specialisten en de resultaten 
vergeleken met de MRI en met de uitslagen van 
biopten of de prostatectomie. De PSMA-scan 
bleek minimaal even goed in het herkennen 
van de laesie en liet ongeveer even vaak een 
onterecht positieve uitslag zien als de MRI. Als 
het ging om de beoordeling van uitbreiding van 
tumor buiten de prostaat of in de zaadblaasjes 
waren de resultaten ook vergelijkbaar. 
De PSMA-PET scan kan dus ook voor de primaire 
detectie van prostaatkanker gebruikt worden’, 
aldus Femke Intema.

Meer tumoren gevonden
Anko Kooistra: ‘Een volgende stap is om te zien 
of het ook mogelijk is om een biopt te nemen 
gericht op de PSMA-PET beelden. De software 
die we gebruiken om MRI te fuseren met echo 
hebben we aangepast zodat de PET ook met de 
echo gefuseerd kan worden. Op deze wijze is 
het mogelijk om gericht de laesie die zichtbaar 
is op de PSMA-scan te biopteren. Sinds najaar 
2019 brengen we dit in de praktijk. De eerste 
resultaten (ca. 20 patiënten) laten zien dat we 
bij ongeveer een derde van deze mannen een 
tumor vinden die bij MRI niet herkend was (en 
vaak ook niet uit willekeurige biopten kwam). 
Hieronder ook significante tumoren met een 
Gleasonscore van 7 of hoger. Bij een deel van 

de patiënten toont de PSMA-scan echter een 
afwijking waarvan de gerichte biopten geen 
klinisch significante pathologie laten zien maar 
bijvoorbeeld ontsteking of een niet agressieve 
(laaggradige) prostaatkanker. 

Voor zover ons bekend zijn wij het enige 
ziekenhuis dat PSMA-PET fusie geleide biopten 
verricht. Het lijkt een veelbelovend alternatief 
voor lokale detectie en stadiëring 
van prostaatcarcinoom.’ Femke Intema: 
‘Een volgende interessante vraag is hoe de 
PSMA-PET scan zich verhoudt tot MRI bij 
mannen waarbij nog geen biopten gedaan zijn. 
De volgende stap zal zijn om hier een onderzoek 
naar te verrichten.’ n 

Het lijkt een veelbelovend 
alternatief voor lokale detectie 

en stadiëring van 
prostaatcarcinoom
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Als je gebruik maakt van zorg en 

ondersteuning, weet je ook het beste 

waarmee je geholpen bent. En je weet 

wat (nog) niet goed werkt en waar 

de zorg dus beter georganiseerd zou 

kunnen worden. PGOsupport roept jou 

als ervaringsdeskundige daarom op om 

je aan te melden voor deelname aan de 

zogenaamde Regiobeelden. 

Als je je aanmeldt en je voldoet aan het 
gevraagde profiel, zorgt PGOsupport dat je goed 
wordt voorbereid op je rol aan de gesprekstafels 
van de Regiobeelden. Je krijgt training op maat 
om in jouw eigen regio het patiëntenperspectief 
te vertegenwoordigen.

Deelnemers ontvangen een vergoeding voor 
hun inbreng bij de overleggen. Het gaat om 
een onkostenvergoeding van €100 per overleg, 
inclusief reiskosten en BTW. 

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over 
het gevraagde profiel of de voorwaarden die aan 
deelname zijn verbonden? Bezoek de website 
van PGOsupport. 

Hoe meld je je aan?
Voldoe je aan het profiel en wil je je als 
ervaringsdeskundige inzetten voor een 
Regiobeeld? Stuur een e-mail met korte motivatie 
naar regiobeelden@pgosupport.nl. 

Ben je zelf niet geïnteresseerd, maar ken je 
iemand die dat misschien wel is? Deel deze 
oproep! n

Meer informatie
• Wat zijn de Regiobeelden? En waarvoor kun 
 je bij PGOsupport terecht? Bezoek 
 www.pgosupport.nl/regiobeelden. 

• Welke voorwaarden zijn aan deelname   
 verbonden? Hoeveel tijd kost het je? 
 En wat levert het je op? 

• Heb je andere vragen over deelname aan   
 de Regiobeelden? Stuur een e-mail naar   
 regiobeelden@pgosupport.nl. 

Denk mee over de zorg en ondersteuning in jouw regio!

Gezocht: ervaringsdeskundigen 
voor de Regiobeelden 
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Uit een recent onderzoek blijkt 

dat ruim de helft van alle mannen 

tussen 45 en 75 jaar niets weet van 

prostaatproblemen. 

Er is meer publiciteit nodig, denk ik dan. 
De prostaat voor het voetlicht. Misschien iets 
voor omroep MAX. 
Henk Krol zal zijn PSA toch wel eens hebben 
laten meten? Hij heeft trouwens net een leuke 
36-jarige jongedame aangetrokken (van de 
partij voor de dieren - mannen zijn ook dieren 
tenslotte), misschien kan zij ambassadrice 
worden. Femke Merel als Miss Prostaat. 
Geen serieus idee? Teveel erotische 
bijgedachten misschien? Kom ik zo op terug. 
Eerst memoreer ik even dokter Roderick van den 
Bergh, die een voorstander is van regelmatige 
prostaatscreening, vergelijkbaar met de 
2-jaarlijkse mammografie. 

Dat zou mooi zijn, maar is helaas politiek niet 
haalbaar, afgezien van de kosten. Daarom 
moeten we iets anders bedenken om die 
onwetende mannen prostaatbewust te maken. 
We hebben natuurlijk onze stichting en dit mooie 
magazine, maar hier preken we voor eigen 
parochie. 

Ik geef een voorbeeld van onwetendheid: al 
zeven jaar praat ik over (mijn) prostaatkanker, 
heb er zelfs een boekje over geschreven. Kom 
ik kortgeleden een goede vriend tegen die mij 
- alsof het iets nieuws is - vertelt dat hij naar het 
AvL moet, voor zijn prostaat. 
'Je hebt mijn boekje toch? Heb je het gelezen?'
'Jaja..uh.. was interessant, maar ik ben het 
vergeten.'
Hij is net gescheiden, heeft een vriendin. 

'Hoe is het met de seks'? 
Seks blijkt geen onderwerp voor conversatie, 
seks is hmmm. Hij heeft voornamelijk moeite met 
plassen. Liet onlangs zijn PSA meten, 1.33, geen 
reden voor paniek. Waarom dan nu ineens naar 
het AvL?
'Ze gaan mij opereren met een robot' zegt hij, 
wat machteloos.
Ik leg hem uit wat dit betekent, vraag naar zijn 
Gleasonscore, maar hij heeft nooit van Gleason  
gehoord...›

Paraat

C
olum

n

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

Ga naar uw 
huisarts 
en laat u 
informeren 
over een 
PSA-meting
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Hoe hij zo ineens in de molen is gekomen? 
Hij klaagde tegen een neef die een MRI-kliniek 
heeft. De neef maakte een scan. En stuurde hem 
daarna naar Andros, de kliniek voor mannen. 
(Ik dacht meteen aan RTL7 - 'meer voor mannen', 
zou ook goed zijn voor onze publiciteit). Bij 
Andros namen ze biopten met de lange naald 
via het perineum. Op hun website staat dat dit 
veiliger en manvriendelijker is dan de (volgens 
hen 'traditionele') methode via de endeldarm die 
hierdoor beschadiging oploopt. 

De MRI-scan wordt nu in veel ziekenhuizen als 
eerste toegepast, voordat er pijnlijk naar biopten 
wordt geprikt. Ik citeer hoogleraar radiologie 
Jelle Barentsz (Radboud): ‘Dit kan ongeveer 
20.000 mannen per jaar de 12-naalds weefselprik 
besparen. Patiënten met een verhoogde 
PSA-waarde bij wie op de eerste MRI geen 
zorgwekkende vorm van kanker wordt gezien, 
hoeven geen biopt meer te ondergaan, maar 
moeten wel hun PSA blijven controleren.’ 

Mijn vriend met PSA 1.33 doolt als een blinde 
door prostaatkankerland. De MRI-scan van de neef 
moet ondanks de lage PSA toch wel een ernstige 
kankerdreiging hebben gesignaleerd, anders 
wordt hij niet halsoverkop naar het AvL gestuurd. 

Opnieuw een MRI? Opnieuw biopten? 
Perineum of endeldarm? 
Hij weet het niet. Hij weet niks of wil er 
niet over praten. Vraag een man naar zijn 
prostaatkanker en hij klapt dicht, alsof de 
mannelijkheid in het geding is. Het was - en is 
- voor mij een verrassende ervaring om zoveel 
mannen tegen te komen, die hun ellende pas 
vertellen als ik er zelf openhartig over begin. 
Het blijkt weinig manhaftig om prostaatkanker 
te hebben en helemaal niet manhaftig om 
erover te praten. 
Een leuke ambassadrice? Een billboard langs 
de weg? We moeten de prostaat salonfähig 
maken, de prostaat als borrelpraat. Mijn 
echtgenote geeft spontaan een voorzet voor een 
slagzin:
‘Mannen wees paraat als 't gaat om je 
prostaat’. n 

C
olum

n

We moeten de prostaat 
salonfähig maken
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 Berrie van der Heide

Deze vernieuwde richtlijn stelt dat voortaan een 
MRI-scan gemaakt dient te worden als sprake is 
van verhoogde waarden bij een PSA-bloedtest 
en er een indicatie is voor een prostaat biopsie. 
Tot nu toe werd er in dit geval standaard weefsel 
afgenomen, een pijnlijke ingreep, die leidt tot 
complicaties en overbehandeling. De komst van 
deze module, die bovendien kan leiden tot een 
flinke verlaging van de zorgkosten, is mede te 
danken aan prof. dr. Jelle Barentsz, radioloog in 
het Radboudumc en dr. Ivo Schoots, radioloog in 
het Erasmus MC.

Dr. Inge van Oort, uroloog in het Radboudumc: 
‘Dit betekent voor urologen dat we patiënten 
sneller duidelijkheid kunnen geven. Bovendien is 
het voordeel dat een eventueel biopt na een MRI 
preciezer is. Dit verkleint de kans op misprikken 
en complicaties.’ 
Prostaatkanker is na longkanker de meest 
voorkomende kankersoort bij de man. Jaarlijks 
komen er in Nederland ongeveer 10.000 nieuwe 
patiënten bij en overlijden ongeveer 2.500 
mannen aan prostaatkanker. Bij mannen met een 
verdenking op prostaatkanker, bijvoorbeeld door 
een verhoogd PSA, moet vanaf nu een prostaat-
MRI gemaakt worden. Deze richtlijn vervangt de 
huidige methode waar een prostaatbiopt (met 
twaalf weefselprikken) volgt op een verhoogde 
PSA-waarde. Bij een scan waaruit geen 
afwijkingen blijken, kan de patiënt  
nu gerustgesteld naar huis, zonder prikken. 
Bij een afwijkende scan kan er een gericht biopt 
worden gedaan: niet met twaalf maar met drie 
naalden. Bij een afwijkende MRI moeten alsnog 
weefselprikken worden afgenomen, maar kan 
veel gerichter geprikt worden. De nieuwe 
richtlijn-module adviseert zekerheidshalve nog 

Vernieuwde richtlijn bij verhoogde waarden van PSA-bloedtest

MRI-scan bij verhoogd PSA 
Begin dit jaar is de ‘Module 

diagnostische prostaat MRI voor de 

NVU-richtlijn Prostaatcarcinoom’ 

ingegaan. De NVU is de Nederlands 

Vereniging van Urologen. 

Bij een scan waaruit geen 
afwijkingen blijken, kan de 

patiënt nu gerustgesteld naar 
huis
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standaardbiopten naast de gerichte biopten te 
handhaven. In (top)-expertise centra worden, op 
basis van interne controle van de nauwkeurigheid 
van de MR-gerichte biopten, de standaardbiopten 
achterwege gelaten.

Lagere zorgkosten en minder 
complicaties en overbehandeling
Jaarlijks zijn er 40.000 mannen met een verhoogd 
PSA. Hiervan ondergaan met de oude methode 
25.000 een biopt dat achteraf niet nodig blijkt 
te zijn. Daarvan krijgen zo’n 1.200 mannen 
complicaties, zoals bloedingen en ontsteking. 
Bovendien worden ook regelmatig niet agressieve 
kankersoorten ontdekt. Deze hoeven niet 
behandeld te worden, maar dat blijkt in de 
praktijk vaak wel te gebeuren, wat kan leiden tot 
onnodige impotentie en incontinentie. Gebruik 
van een top-expertise prostaat MRI zal kunnen 
leiden tot: 

57% minder biopten (22.800 mannen)

16% minder overdiagnostiek en 
overbehandeling (6.400 mannen minder)

3% meer ontdekken van agressieve kankers 
(1.200 mannen meer)

9 maal minder weefselprikken (51.600 in plaats 
van 480.000)

23 maal minder complicaties van de 
weefselprikken (52 in plaats van 1.200 mannen)

Het kan leiden tot een kostenbesparing van 
€15.000.000,-

Deze cijfers zijn ten opzichte van de tot nu toe 
gebruikelijke diagnostiek met PSA gevolgd door 
weefselprikken. Ze zijn gebaseerd op cijfers van 
de Radboudumc expertise MRI’s 4M studie, het 
Radboudumc Prostaat Diagnostisch Centrum en 
de Andros mannenkliniek.  

MRI-scan
Prof. dr. Jelle Barentsz van het Radboudumc deed 
jarenlang onderzoek naar de meerwaarde van een 
MRI-scan boven de standaard weefselprikken. 
Hij werkte hierin samen met onder anderen  
dr. Ivo Schoots van het Erasmus MC, die zegt:  
‘Het is van belang dat mannen met een ›

AFWIJKENDE MENINGEN

Er is veel media-aandacht geweest voor het feit dat het maken van een MRI de norm is geworden bij een 
verhoogde PSA en een indicatie dat een biopt gewenst is. Zo verschenen dr. Inge van Oort en 
prof. dr. Jelle Barentz van het Radboudumc op de dag van publicatie (29 januari jl.) in het NOS-journaal. 
Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het Radboudumc over die nieuwe module diagnostische 
prostaat MRI. 

Op 31 januari, 2 dagen later, publiceerde de NVU een persbericht met daarin de volgende -afwijkende cq 
verduidelijkende- tekst:

‘Als de uitslag van de MRI goed is en het risico op een agressief prostaatkanker laag is wordt aanbevolen 
om, in overleg met de patiënt, een biopt achterwege te laten. Het afnemen van een biopt via de anus is 
namelijk niet zonder risico, zoals een ontsteking. De gevoeligheid, zoals in een ander persbericht expliciet 
werd vermeld, is niet zodanig dat er verdoving of zelfs narcose nodig is en valt meestal erg mee.

Als de uitslag van de MRI aanleiding geeft voor verder onderzoek, dan moet alsnog een biopt worden 
afgenomen, maar dan kun je veel gerichter prikken. Meestal moeten er daarnaast wel meer dan drie 
biopten genomen worden om de rest van de prostaat goed te kunnen beoordelen. Ook hierover kan 
naar aanleiding van het eerder persbericht verwarring ontstaan. Veelal worden er dus meer in plaats van 
minder biopten bij één man genomen als er tevoren een MRI is gemaakt. Wel is het zo dat er in totaal bij 
veel minder mannen biopten zullen worden genomen. Bovendien duurt de uitslag van een biopt geen 
maanden, hooguit een à twee weken.’

Bron: persbericht NVU d.d. 31 januari 2020 (https://www.nvu.nl/en-us/overdenvu/NieuwsDetails.
aspx?p1=feda83f2-d7e5-467f-b224-a15ab164cebc)

Bij een afwijkende MRI moeten 
alsnog weefselprikken worden 

afgenomen

•

•

•

•

•
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verdenking op prostaatkanker eerst een goede 
MRI laten maken. Dat geeft duidelijkheid aan de 
diagnostiek en vervolgstappen.’

Jelle Barentsz is blij dat deze module nu wordt 
ingesteld, en geeft aan wat de vervolgstappen 
zijn. ‘Omdat de richtlijn nu pas van kracht wordt, 
kennen nog niet alle huisartsen de voordelen van 
de combinatie van PSA+MRI, en zijn nog niet alle 
urologen op de hoogte. 

Bij het implementeren van de vernieuwde richtlijn 
is een plan van aanpak noodzakelijk om de 
kwaliteit van de prostaat MRI’s te garanderen en 
de stijging in het aantal prostaat MRI’s 
(30.000-40.000) te kunnen faciliteren voor wat 
betreft: 

(1) MRI-capaciteit (zeker vanwege de reeds 
bestaande wachtlijsten in een gemiddeld 
Nederlands ziekenhuis), 

(2) bemensing van MRI apparatuur 
(laboranten), en

(3) het beoordelen van de onderzoeken 
(abdomen-radiologen). 

De Nederlandse Vereniging voor Radiologie zag 
deze richtlijnverandering aankomen, daarom is er 
al een aantal radiologen en laboranten opgeleid. 
Maar dit is nog onvoldoende, dus het zal nog 
even duren voordat we ‘up en running’ zijn. 
Wij werken tevens hard aan een kwaliteitsorgaan 
voor certificering en training, maar dit moet nu 
snel een vervolg krijgen.’

Richtlijn Prostaatcarcinoom, module 
diagnostische prostaat MRI
De richtlijn Prostaatcarcinoom, module 
diagnostische prostaat MRI is vastgesteld 
door de Nederlandse Vereniging voor 
Urologie (NVU), in samenwerking met onder 
meer het Kennisinstituut van de Federatie 
Medisch Specialisten, de Nederlandse 
Vereniging voor Radiologie, de Nederlandse 
Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde, de 
Nederlandse Vereniging voor Pathologie, de 
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie 
en Oncologie en de Nederlandse Internisten 
Vereniging. De richtlijn wordt onderschreven 
door ProstaatKankerstichting.nl. De wijziging 
is gepresenteerd en geautoriseerd tijdens 
de Algemene Vergadering d.d. 7 november 
2019 en zal worden gepubliceerd in de 
Richtlijnendatabase.

Bron: Persbericht Radboudumc d.d. 29 januari 
2020 https://www.radboudumc.nl/nieuws/2020/ 
nieuwe-richtlijn-opsporing-prostaatkanker n

Bezoek ook onze website. 
www.prostaatkankerstichting.nl/actueel/nieuws 

‘Omdat de richtlijn nu pas van 
kracht wordt, kennen nog niet 

alle huisartsen de voordelen van 
de combinatie van PSA+MRI
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Het bestuur wenst u, mede namens alle vrijwilligers, 

prettige feestdagen en een zo goed mogelijk 2020
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 Bert Westerink

Ans de Visser verontschuldigt zich 

voor een licht schorre stem. 

Dat hoeft niet te verbazen. Het is een 

dag na de Nationale Gezondheidsbeurs 

waarop ze PKS alle vier beursdagen 

vertegenwoordigde. 

De beurs www.denationalegezondheidsbeurs.nl 
vond plaats van 6 t/m 9 februari 2020. 
Met echtgenoot Jan vormt ze een duo dat als 
constante factor fungeert. Tijdens de beurs, in het 
actief bemensen van de stand. En ruim vooraf al
via het coördineren van de ca. 20 vrijwilligers die 
PKS hier vertegenwoordigen. Ans: ‘Dat is zo leuk 
om te doen’. 

Voor de beurs start gaat er veel voorbereidend 
werk door het hoofdkantoor aan vooraf. 
‘Met name door Agnes Pap’ zegt Ans, ‘zonder 
wie wij dit allemaal niet zouden kunnen 
uitvoeren’.

Voor Ans en Jan gaat de oorsprong van hun inzet 
terug op hun werkzame leven. Beurzen waren 
daarin belangrijk. Toen enige jaren terug de 
PKS-inzet op beursdagen ‘op hun pad kwam’, 
ontfermden de De Vissers zich erover. 
Belangrijk was het aanzoeken van een 
vrijwilligersbestand, zodat de toedeling van 
standuren tijdig en gestructureerd verloopt. 
Een kern van 20 personen maakt het mogelijk 
met de uiteenlopende wensen rekening te 
houden. Ans: ‘Het is bijvoorbeeld mogelijk een 
halve dag te staan. Wel houden we maximaal 
zes verschillende vrijwilligers op één dag aan.’ › 

PKS op de Nationale Gezondheidsbeurs in het Utrechtse Jaarbeursgebouw

Zeker niet voor niks

Een deel van de vrijwilligers die PKS op de beurs vertegenwoordigden. 400 gesprekken 
op één dag
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Ruim 400 gesprekken op één dag
Alleen al de website van de Beurs wekt de indruk 
van een zeer groots evenement. Sneeuwt de 
PKS-stand daarin niet onder? Ans de Visser: ‘Het 
tegendeel blijkt het geval. Een vrijwilliger heeft 
met als motto ‘meten is weten’ de door hem op 
één dag gevoerde gesprekken geturfd: dit leverde 
een totaal op van 79 gesprekken. En daar we met 
z’n zessen waren zou dat ruim 400 gesprekken 
opleveren die wij met z’n allen gevoerd hebben, 
en dat op één dag.’

Op af stappen
‘Zeer verrassend’ vindt Ans, die deze aantallen 
ook nader weet in te kleuren. ‘De vele media-
berichten over prostaatkanker brengen veel 
bezoekers ertoe de stand aan te doen. Daaronder 
steeds meer vrouwen, partners en dochters met 
minder schroom dan mannen om het gesprek met 
ons aan te gaan. Bezoekers van de beurs stellen 
ons vragen, maar we stappen ook zelf op mensen 
af. Elke vrijwilliger doet dat op de manier die bij 

hem/haar past. Zo loopt één van de dames naar 
iemand toe, steekt haar hand uit, stelt zich voor en 
zegt dan iets zoals ‘Mag ik u wat vragen?’. Na zo'n 
begroeting zegt vrijwel niemand ‘nee’. Mooi om 
te zien. Eén van de mannen zegt heel enthousiast 
‘goedemorgen meneer, hoe gaat het met U?’ Het 
antwoord is vrijwel altijd ‘Goed hoor’, waarop hij 
onmiddellijk reageert met ‘en met uw prostaat?’ 
Dat geeft ook haast altijd aanleiding tot een 
gesprek.’

Bekendheid neemt toe
‘We merken dat de bekendheid met PSA de 
afgelopen jaren behoorlijk is toegenomen. Waar 
eerder veel mannen echt niets erover wisten, niet 
eens wisten dat ze zelf een prostaat hadden, zijn 
we dat dit jaar niet tegen gekomen. Voorheen 
vroegen vrouwen soms of zij ook een prostaat 
hadden, maar die vraag zat er dit jaar niet meer 
bij. 
Eigenlijk loopt elk gesprek anders, ook afhankelijk 
van de informatie die mensen zelf al hebben. Ons 
doel is voornamelijk ‘mannen informeer jezelf, lees 
ook de site van PKS, en maak dan de keuze wel of 
geen PSA-test’. ‘Haast alle mensen die we hebben 
gesproken hadden wel iets meegekregen van de 
publiciteit omtrent de vroegdiagnostiek’ aldus Ans 
de Visser.

Doorgaan
De ervaring motiveert om door te gaan. Van vorig 
jaar herinnert Ans zich een vrouw die haar opnieuw 
aanschoot, na de beurs van het jaar daarvoor: 
‘Ze waren overtuigd geraakt om een PSA-controle 
uit te laten voeren. De PSA bleek veel te hoog te 
zijn en ze vertellen hun ervaring nu breed in hun 
omgeving door’.

Voor Ans en Jan de Visser is het duidelijk. 
De vele vervolggesprekken maken de 
aanwezigheid van PKS ‘zeker niet voor niks’. 
Integendeel. Het bemoedigt als opmaat naar 
september, wanneer de aandacht wordt verlegd 
naar de 50PlusBeurs. n

‘Haast alle mensen die we 
hebben gesproken hadden 

wel iets meegekregen van de 
publiciteit omtrent de vroeg-

diagnostiek’

Steeds meer vrouwen, 
partners en dochters met minder 

schroom dan mannen om het 
gesprek met ons aan te gaan

16
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Deel 1: Zicht op het grotere plaatje

 William de Bruijn

In de grote en lichte hal van het 

Antoni van Leeuwenhoek ligt op een 

lange tafel steevast een flink grote 

legpuzzel. Als ie eenmaal gelegd is, is 

er blijkbaar steeds iemand die meteen 

weer een doos met een nieuwe puzzel 

neerzet.

In de drie keer dat ik tot nu toe in het ziekenhuis 
kwam lag er namelijk steeds een andere. 
Patiënten, bezoekers, staf en verpleging doen 
allemaal mee. Mooie symboliek: met z’n allen 
leggen we de puzzel tegen kanker.

Van mijn lieve vrouw Ingrid en mijn twee zoons 
Ingo & Milan (een een-eiige tweeling van 
17 jaar) kreeg ik meteen na mijn prostaatkanker-
diagnose dan ook een eigen puzzel, thuis. 
Van 1.500 stukjes. De beroemde gepriegelde 
Plancius-wereldkaart van onze aarde zoals die in 
het jaar 1594 bekend was. Mijn getrouwen weten 
hoe fanatiek ik graag met die wereld van ons 
bezig ben. Met leggen werd direct een begin 
gemaakt... ›

De arts constateerde 
wel en passant een wat 

vergrote prostaat

‘While everyone acknowledges cancer to be an unsolved riddle, it is also generally agreed that cancer 
is multi-determined’

‘Van de ene kant erkent iedereen dat kanker een nog niet opgelost raadsel is; van de andere kant zijn 
we het er met z’n allen over eens dat de ziekte een veelheid aan determinanten heeft: carcinogenen, 

genetische achtergrond, immuniteit verzwakking, leefstijl…’
Susan Sontag - Illness as Metaphor (1978), p. 60

Mijn prostaat puzzel  
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Poliepen 
Mijn eigen prostaatkanker 
‘puzzelproces’ begon in 
januari 2018. Driekwart 
jaar eerder was ik in het 
kader van het reguliere 
bevolkingsonderzoek 
darmkanker al voor het eerst in het Antoni 
van Leeuwenhoek. Er werden twee poliepjes 
weggehaald; over tien jaar weer terugkomen 
graag. De arts constateerde wel en passant een 
wat vergrote prostaat. De dame in kwestie heeft 
intussen samen met haar afdeling een blikken 
trommeltje Quality Street bonbons kunnen delen 
die ik bij de AvL coloscopie-balie achterliet: met 
veel dank voor betoonde alertheid. Want het 
hoort bij haar werk, maar toch....
Het zijn deze puzzelaars van wie we het moeten 
hebben.

PSA
Mijn eerste PSA waarde in die winter van 2018 
bleek 3,9. Met mijn leeftijd (geboren 1960; in 
maart word ik 60 jaar) meteen al tegen de grijze 
schemerzone aan, volgens de uroloog in het 
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Geschrokken ga je 
googelen en vind je al snel dit: 

Normale PSA waarde in het bloed
Naarmate u ouder wordt, stijgt de PSA waarde. 
Op dit moment worden PSA waarden uit deze 
tabel aangehouden waaronder u meestal goed zit:

Leeftijd   PSA waarde lager dan
40 tot 55 jaar  1,5
55 tot 65 jaar  2,5
65 tot 75 jaar  3,5 - 4

Bron: https://www.andros.nl/prostaatkanker/
onderzoek-psa-waarde/

Later leer je dan dat het allemaal niet zo zwart-wit 
is met PSA, maar toch....Je eerste kleine schok 
is er: de PSA waarde zal vanaf dat moment elke 
driekwart jaar gemonitord dienen te worden. Dat 
werd ook het beleid van de afdeling urologie van 
het Onze Lieve Vrouwen ziekenhuis. Je stelt je in 
op ‘levenslange’ controles. In oktober 2018 bleek 
de waarde gelukkig gezakt naar 3,5. 

Anamnese
Kanker in het voorgeslacht (de zogenaamde 
‘anamnese’) was er zeker. Mijn arme vader, in 
1990 binnen twee maanden overleden aan 
uitgezaaide longkanker; zij́n vader, mijn opa, 
weer aan leukemie, binnen drie weken. En aan 
mijn moeders kant: twee ooms met allebei 

prostaatkanker. Eén van 
de twee overleed eraan; 
de ander genas en stierf 
aan ‘iets anders’. 
Maar wat bizar was: mijn 
vader kreeg de diagnose 
ook in het jaar waarin hij 

58 werd. Hetzelfde gold in feite voor mij: bij die 
eerste prikmeting 3,9 was ik ook bijna 58. 
En uit mijn jeugd herinnerde ik me dat ik 
volwassenen om mij heen soms had horen zeggen 
‘Ja, als de De Bruijns tegen de 60 lopen moeten 
ze gaan oppassen!’.
Het familiegezegde bleek weer eens te kloppen.

Behandeling
Mijn vader had de pech dat hij de op één na 
meest venijnige variant van kanker kreeg: bij 
longkanker sterft momenteel nog steeds 80% 
van de gediagnostiseerden binnen vijf jaar (alleen 
alvliesklierkanker is dodelijker: 95% *). De teller 
staat anno 2020 bij prostaatkanker op 11%. 
Samen met huid- en borstkanker de grootste 
kans op genezing in de uitgebreide staalkaart van 
mogelijke kankers.
Tussen de ziektezomer van mijn vader en mijn 
tumor-proces zit 28 jaar aan gepuzzel tegen de 
agressieve kankercellen en hun gedrag. In mei 
2019 bleek de PSA tegen mijn verwachting in te 
zijn gestegen naar 4,8. Lichte paniek. Nu kreeg 
ik aan den lijve met de hele prostaatpuzzel-
‘industrie’ te maken: een MRI-scan en geleide 
biopt (vooral die diepe spuiten zijn pijnlijk!) 
toonden twee kwaadaardige plekken aan. 
Gelukkig vertoonde de daarop volgende 
CT-petscan geen traceerbare uitzaaiingen.
Met Gleason 8 (3+5) restten er voor mij twee 
mogelijkheden. Ik koos voor de operatieve 
prostaatverwijdering, zoals de meeste mannen. 
Met een PSA van inmiddels 5,8 werd ik acht 
weken later de OK in gereden. Na een operatie 
van drieënhalf uur lig je dan met een peren-ijsje 
in de hand naar vijf kleine ‘Da Vinci sneetjes’ aan 
de zijkanten van je buik te kijken. En in de spiegel 
zie je de bredere snee vlak boven de navel. Net 
breed genoeg om de prostaat langs af te voeren. 

En dan 
En dan? Dan krijg je veel tijd om te puzzelen. Alle 
tijd. (Zo heet trouwens ook de nieuwe roman van 
Ronald Giphart die ik nu lees). Life in slowmotion. 
Als het eerste gehannes met de katheter onder 
de knie is, bouw je de pijnstillers af. Het proces 
viel me erg mee allemaal. Elke dag word je weer 
wat sterker en je leeft naar de ‘terugkom’-dag 
toe. ‘Katheter eruit’, zo staat nu in mijn digitale 
agenda. Want die katheter is › 
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Kanker in het voorgeslacht 
(de zogenaamde ‘anamnese’) 

was er zeker
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toch nog wel een demoraliserend gedoe. 
Één nacht zat het afsluitklepje van de nachtzak 
niet goed dicht (tip: altijd nog even aan beide 
kanten goed checken, bij voorkeur als het 
slaapkamerlicht nog áán is) en was het de 
volgende dag urine dweilen. Gelukkig hebben 
we laminaat in onze slaapkamer.

Voorbeelden 
Wie prostaatkanker krijgt gaat er ongetwijfeld 
over lezen; al gaat iedereen daar weer anders 
mee om. Uit mijn journalisten-bestaan weet ik dat 
Rob Trip ervan genezen is (die heeft dat pakkend 
verteld in een interview met de Volkskrant) en 
ook duurzaamheidsfilosoof George Monbiot 
(schrijft o.a. veel voor The Guardian), die de 
diagnose had gekregen op de dag vóórdat wij 
hem kwamen interviewen.
Van vrienden die z’n biografie aan het lezen zijn 
hoorde ik dat ook popzanger/pianist Elton John 
er in 2015 van genezen is. In zijn biografie ‘Me’ 
(2019) omschrijft hij zijn eigen keuzemoment 
als volgt: ‘De oncoloog legde uit dat ik twee 
opties had. De eerste was een ingreep om 

mijn prostaat te 
verwijderen. Voor de 
tweede, behandeling 
met bestraling en 
chemotherapie, zou 
ik tientallen keren 
naar het ziekenhuis 
moeten. Ik koos 
meteen voor de 
ingreep. Veel mannen 
willen dat niet, want 
het is een zware 
operatie, je mag 
daarna minstens 
een jaar geen seks 
hebben en je verliest 
enige tijd de controle 
over je blaas (...). Ik 
wilde niet dat mijn 
ziekte jarenlang een 

schaduw zou werpen over ons leven. 
Ik wilde er gewoon vanaf'. (p. 382)
‘Minstens een jaar geen seks’? In Nederland 
heb ik dat niet gehoord; wellicht illustreert het 
Elton John’s neiging tot overdrijven. Of de nogal 
heftige complicaties die bij hem ná de operatie 
optraden… 

Terugkomdag
Een prostaatproces is eigenlijk voortdurend een 
beetje vallen: namelijk van de ene onzekerheid in 
de andere.
Wat betreft de ‘terugkomdag’ bij het 

Antoni van Leeuwenhoek straks heb ik nog vijf te 
nemen hobbels opgeschreven; die hoop ik aldaar 
en in de komende tijd te kunnen afvinken: 
• een röntgenfoto van de blaas en de herstelde  
 en gehechte plasbuis moet aantonen dat er   
 bij de hechtingen geen lekkage plaatsvindt
• dan de katheter eruit, hopelijk zonder   
 complicaties
• vervolgens de (geleidelijke?) terugkeer van 

 de continentie: weer zelf de urine-afvoer   
 beheersen en reguleren (in het algemeen   
 geldt dat 10% van de mannen wiens prostaat  
 is verwijderd incontinentieproblemen krijgen
 en houden)
• erectie: na de operatie schat de uroloog in
 mijn geval de kans op erectieproblemen op
 een merkwaardig exacte 38% (elders las ik:   
 70%)
• en de grootste wens: schoon zijn en blijven,
 met een PSA van 0. Of tenminste, zoals
 lotgenoot Frank van Heiningen in nr. 33 
 (dec. 2019) al schreef: ‘onder de detectie-  
 grens’)  Maar dat laatste zal pas over vier   
 maanden blijken, bij de volgende PSA check  
 eind mei. We gaan het zien.

De puzzel is half gelegd. n

*) infographic Volkskrant 
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Gelukkig toonde de 
daarop volgende 
ct-petscan geen 

traceerbare uitzaaiingen
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WIJ ZIJN OOK ACTIEF OP SOCIAL MEDIA 

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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In verband met privacy kunt u deze
antwoordkaart ingevuld in een
gesloten envelop sturen aan: 

ProstaatKankerStichting.nl
T.a.v. ledenadministratie
Antwoordnummer 4171

3500 VB UTRECHT

Postzegel niet 
nodig

Nalaten aan 
ProstaatKankerStichting.nl
Erfstelling
U vindt dat ProstaatKankerStichting.nl (PKS) heel 
belangrijk werk doet en wilt graag ook na uw leven PKS 
steunen.
Naast uw familieleden kunt u in uw testament ook 
goede doelen zoals PKS als (gedeeltelijk) erfgenaam 
benoemen. U kunt bijvoorbeeld bepalen in uw 
testament dat drie familieleden ieder 25 procent van uw 
nalatenschap ontvangen en dat de overige 25 procent 
van uw nalatenschap naar PKS gaat. Dan ontvangt PKS 
25 procent van de opbrengst van al uw bezittingen. Vrij 
van successierechten.

Legaat
Een andere optie is om een vast geldbedrag na te laten 
aan PKS. U kunt dit regelen door een afspraak met uw 
notaris te maken. Uw notaris zal dan een beschikking opnemen in uw testament waarin 
staat dat na uw overlijden een bepaald geldbedrag toekomt aan PKS. Zo’n beschikking 
noemt men en legaat. Omdat PKS een goed doel is, is dit legaat vrij van successierechten.

PKS steunen zonder het magazine te ontvangen
Enkele lezers vinden het ontvangen van het tijdschrift nogal confronterend, bijvoorbeeld 
omdat het lang geleden is dat zij ziek waren. Maar zij staan nog wel achter de 
doelstellingen van PKS. Het is ook mogelijk om donateur van PKS te zijn, 
zonder het tijdschrift te ontvangen.

U kunt dan ook een ander bedrag geven dan de minimumbijdrage van € 30,--. 
U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat 
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl. n

STEUN ONS EN 
WORD DONATEUR
Met de steun van donateurs kan
ProstaatKankerStichting.nl zich nóg 
beter inzetten voor de belangen van
prostaatkankerpatiënten. Word ook
donateur! Voor minimaal € 30,- per
jaar krijgt u het Prostaatkanker-
logboek, 4x per jaar ons magazine
Nieuws en onze digitale nieuwsbrief.

ING Bankrekening nr.
NL90INGB0006206109
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EENMALIGE AUTOMATISCHE 
AFSCHRIJVING

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

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

Naam     Voorletters                m/v*

Adres    

Postcode plaats

Telefoonnummer   E-mail adres

Geboortejaar   

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

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

een bedrag van    (minimaal € 30,00) af te schrijven.

Datum     Handtekening

IBAN nummer

Van ProstaatKankerStichting.nl gehoord via

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

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

Word ook donateur 
en ontvang het 
Prostaatkankerlogboek 
GRATIS. 
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Wat is botontkalking? 
Onze botten worden continu afgebroken en 
weer opgebouwd. Als je ouder wordt, verandert 
het evenwicht tussen botopbouw en -afbraak. 
Er wordt meer bot afgebroken dan aangemaakt, 
waardoor je botten zwakker worden. Dit is 
normaal bij veroudering. Wanneer er meer 
botverlies is dan je normaal zou verwachten 
op een bepaalde leeftijd spreken we van 
botontkalking, ook wel osteoporose genoemd. 
Het gevolg is dat je botten langzaam brozer 
worden, waardoor de kans op botbreuken 
toeneemt. 

Wat kun je doen tegen botontkalking?
Wanneer botontkalking ontstaat door ziekte of 
behandeling zijn meestal medicijnen nodig om 
het botverlies te beperken. Deze medicijnen 
heten bisfosfonaten en remmen botafbrekende 

cellen waardoor botverlies wordt verminderd. 
De behandelend arts schrijft deze medicijnen 
voor.

Botontkalking door ouderdom kun je beperken 
door via je voeding voldoende calcium en 
vitamine D binnen te krijgen en regelmatig te 
bewegen. Dit zorgt voor minder botafbraak en is 
goed voor herstel van het botweefsel. › 

Botontkalking bij 
prostaatkanker
Bij prostaatkanker neemt het risico op botontkalking toe. Dit kan komen door de 

ziekte zelf, maar ook door de behandeling. Door middel van je voeding en beweging 

kun je de kans op botontkalking verkleinen. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 

legt uit hoe.

Als je ouder wordt, 
verandert het evenwicht tussen 

botopbouw en -afbraak
23
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Calcium: de bouwsteen van je botten
Calcium is een van de belangrijkste bouwstoffen 
voor je botten. Ook is calcium nodig voor een 
goede werking van je spieren. Wanneer je 
onvoldoende calcium binnenkrijgt, gaat het 
lichaam calcium uit de botten halen. Je spieren 
krijgen namelijk voorrang. Om botontkalking 
te beperken is het dus belangrijk om genoeg 
calcium binnen te krijgen. 

In zuivelproducten, zoals kaas, melk en yoghurt, 
zit veel calcium. Met 2-3 porties melkproducten
(550 gram) en 2 plakken kaas (40 gram) per 
dag kom je aan de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid calcium (1000-1200 mg/dag). 
Ook groene groenten, noten en peulvruchten 
bevatten calcium, maar wel minder dan zuivel. 
Daarnaast wordt er soms calcium toegevoegd 
aan plantaardige dranken, zoals sojamelk of 
amandelmelk. 

Geen gezonde botten zonder vitamine D
De hoeveelheid calcium die wordt opgenomen 
door ons lichaam is sterk afhankelijk van vitamine 
D. Deze vitamine zorgt dat botweefsel calcium 
uit je bloed kan opnemen en stimuleert de 
opname van calcium uit de voeding en in de 
darm.

Via ons eten krijgen we ongeveer een derde van 
de benodigde hoeveelheid vitamine D binnen. 
Vooral vette vis, zoals haring en zalm, bevat 
veel vitamine D. Ook in bijvoorbeeld eieren en 
volle melkproducten zit een beetje vitamine D. 
In Nederland wordt daarnaast aan (vloeibare) 
margarine en halvarine vitamine D toegevoegd. 

De meeste vitamine D maken we aan in onze 
huid onder invloed van de zon. Elke dag 15-30 
minuten tussen 12.00 uur en 15.00 uur in de zon, 
met hoofd en handen onbedekt, is al voldoende. 
Voor vrouwen ouder dan 50 jaar en mannen 
ouder dan 70 jaar is het aanbevolen om vitamine 
D supplementen te gebruiken. 

Ten slotte: kom in beweging!
Zorgen voor genoeg calcium en vitamine D is 
niet voldoende om botontkalking tegen te gaan. 
Voor sterke botten is het namelijk belangrijk om 
je botten te belasten. Dit kun je doen door elke 
dag te bewegen, zoals een wandeling maken 
of het huishouden doen. Fietsen en zwemmen 
belasten de botten te weinig. n

Meer informatie over voeding en 
kanker?
Voedingenkankerinfo.nl is een programma 
van het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds. Op deze website worden vragen 
beantwoord over voeding en de preventie 
van kanker en voeding tijdens en na de 
behandeling van kanker. De antwoorden zijn 
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek 
en de praktijkervaring van professionals. 
Ook vind je op de site recepten voor bij 
smaakveranderingen. 

Elke dag 15-30 minuten tussen 12.00 uur en 15.00 uur in de zon

Producten met veel calcium en vitamine D

Ga lekker naar buiten voor een wandeling
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Penisverkorting na radicale 
prostatectomie 

 Aart J. van Dijk

Enkele dagen nadat mijn prostaat 

in januari 2012 was verwijderd, een 

radicale prostatectomie (RP), met 

behulp van de Da Vinci methode stond 

ik in de badkamer voor de spiegel en 

bekeek mijn penis. 

Het leek erop dat deze korter was geworden. 
Dat zal wel schijn zijn, dacht ik. Nu wil het toeval 
dat één van mijn oudere broers in dezelfde 
periode dezelfde operatie had ondergaan, bij 
een andere chirurg in een ander ziekenhuis. 
Toen wij elkaar voor de eerste keer na onze 
operaties zagen vertelde ik hem dat ik het idee 
had dat mijn penis korter was geworden. Tot 
mijn verbazing reageerde hij met ‘dat idee heb 
ik ook’. Daarmee was mijn interesse gewekt. 
In de patiënteninformatie van de diverse 
ziekenhuizen was niets te vinden over mogelijke 
penisverkorting, ook wel peniskrimp genoemd, 
na een RP. Bij de eerstvolgende controle bij de 
uroloog die mij geopereerd had stelde ik de 
vraag: ‘Ik ben geopereerd en heb na de operatie 
gehoord dat deze soepel was verlopen en dat 
het mogelijk was geweest de zenuwen te sparen. 
Ik heb echter de indruk dat mijn penis korter 
is geworden’. De uroloog verklaarde dat dat 
niet mogelijk was en dat ik mij dat waarschijnlijk 
inbeeldde. 

Sinds vier jaar ben ik vrijwilliger bij PKS. 
Daarbij organiseer en begeleid ik lotgenoten-
bijeenkomsten voor prostaatkankerpatiënten. 
Regelmatig komt de vraag over penisverkorting 
na een RP aan de orde, met daaraan toegevoegd 
dat de betreffende uroloog dit ontkent. Dit leidt 
dan tot ontevredenheid. Wetende dat ik weleens 
artikelen schrijf voor het kwartaalblad Nieuws 
van PKS hebben enkele lotgenoten mij gevraagd 
om ook eens een artikel over dit onderwerp te 
schrijven. 

Vraagstelling
Op basis van bovenstaande inleiding zijn de 
volgende vragen van belang:

1. Komt het voor dat na een radicale    
 prostatectomie (RP) soms sprake is van een   
 penisverkorting?

2. Zo ja, hoe komt zo’n penisverkorting dan tot  
 stand? 

 In dit artikel wordt ingegaan op vraag 1. 
 Vraag 2 komt aan de orde in een    
 vervolgartikel. ›

25
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Vraag 1: Komt het voor dat na een 
radicale prostatectomie (RP) soms 
sprake is van een penisverkorting?

Sinds medio 2018 bestaat de 
Anser prostaatkliniek. Het is een 
samenwerkingsverband van zeven 
ziekenhuizen dat de prostaatoperaties met 
behulp van de da Vinci Robot (laat) uitvoeren 
bij de operatieve kliniek die gevestigd is in 
het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. 
De Anser prostaatkliniek heeft een brochure 
‘Patiënteninformatie’ [1] geschreven. Op 
pagina tien van deze brochure valt te lezen: 
’Als de uroloog zenuwsparend opereert, 
dan kan het een jaar tot anderhalf jaar duren 
totdat de erecties weer voldoende terug zijn. 
Het kan voorkomen dat na deze operatie 
de lengte van de penis afneemt’;

Op een congres in de Verenigde Staten heeft 
een Russisch onderzoeksbureau in 2019 
een nieuwe benadering voor het behouden 
van de mannelijke seksuele functies na 
een RP gepresenteerd [2]. In de inleiding 
staat: : ‘Radical prostatectomy (RP) is a 
standard surgical treatment for localized 
prostate cancer. RP is followed by some 
complications, including erectile dysfunction, 
reduction in penis length (PL) and penile 
curvature’;
‘Radicale prostatectomie (RP) is een 
standaard chirurgische behandeling voor 
locale prostaatkanker. RP kan gepaard 
gaan met enkele complicaties, waaronder 
erectiestoornis, verkorting van de 
penislengte (PL) en kromming van de penis’.

Andrew M. Seaman rapporteert in 2017 
[4]: ‘After prostate removal for cancer, men 
sometimes complain to their doctors 
that their penis shrank, but a new study 
from Japan suggests they should not lose 
hope. Following men for up to two years 
after surgery, researchers found the patients’ 
penises were shortest a few days after their 
procedures. Penis lengths generally returned to 
normal after one year, however’;    
Na een radicale prostatectomie beklagen 
mannen zich soms bij hun dokter dat hun penis 

is gekrompen, maar een nieuwe studie in Japan 
geeft aan dat zij niet behoeven te wanhopen. Na 
het volgen van mannen gedurende twee jaar na de 
operatie hebben onderzoekers vastgesteld dat de 
penissen enkele dagen na hun behandeling waren 
verkort. Echter, na een jaar bleken de penissen 
weer hun oorspronkelijke lengte te hebben’.  

Ludwig van Vooren is urologisch verpleegkundige 
in het UZ in Gent. Hij heeft een master thesis 
geschreven over ‘Penisverkorting na Radicale 
Prostatectomie’. Daarover heeft hij ook een artikel 
geschreven [3]. Een aantal, voor het onderwerp in 
dit artikel, belangrijke zaken uit het artikel wordt 
hieronder weer gegeven: 

Een minder, maar toch vaak voorkomend 
gevolg van RP is de penisverkorting;
Uit een kleine rondvraag bij een aantal 
urologen in België blijkt dat penisverkorting 
na chirurgie een topic is waar eigenlijk bijna 
niet bij wordt stilgestaan;
Uit getuigenissen van meerdere patiënten 
blijkt dat ze niet van de mogelijkheid van 
penisverkorting op de hoogte zijn;
De meeste gevallen van penisverkorting 
worden veroorzaakt door chirurgische 
ingrepen ter hoogte van het urogenitale 
stelsel, waaronder prostaatkanker;
Uit diverse wetenschappelijke artikelen blijkt 
dat penisverkorting na RP zeer frequent 
voorkomt. Aanvullende behandelingen die 
soms na RP vereist zijn, hebben over het 
algemeen een bijkomend negatief effect op 
de penislengte (PL); 
Over de mechanismen van de 
penisverkorting en de behandeling daarvan 
bestaan nog veel onduidelijkheden en is 
zeker nog aanvullend wetenschappelijk 
onderzoek noodzakelijk;
Nieuwere technieken waarbij de urethra in 
de prostaat geheel of gedeeltelijk worden 
behouden zijn veelbelovend;
Penisverkorting na RP verdient meer 
aandacht! 

Antwoord op vraag 1: 
Op basis van de bovengenoemde voorbeelden 
uit zowel binnenland als buitenland kan de vraag 
bevestigend worden beantwoord. n
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De ene groep krijgt aanvullend Olaparib 
toegediend en de andere groep een placebo 
(nepmedicijn).
Op voordracht van zijn behandelaar in het 
Radboudumc neemt Herman Scheper deel
aan de studie. Bij een dubbelblind onderzoek 
weet ook de behandelaar niet of de patiënt 
het werkzame medicijn krijgt toegediend of het 
nepmedicijn, de zogenaamde placebo. Wat die 
wetenschap met je doet is één van de vragen die 
in dit artikel aan de orde komt.

Wat is de PROpel-studie?
In de PROpel-studie wordt onderzocht wat 
de werking is van Abiraterone en Prednisolon 
gecombineerd met Olaparib (als 300 mg 
tablet) als eerstelijnstherapie. Van Olaparib, 
een zogenaamde PARP inhibitor, wordt in 
toenemende mate erkend dat het een rol kan 
hebben bij de behandeling van uitgezaaide 
prostaatkanker, met name als er sprake is van 
DNA reparatie defecten.
Deze zogenaamde fase III studie is ontworpen 
als een dubbelblind met placebo gecontroleerd 
internationaal onderzoek in meerdere 
behandellocaties. Sinds oktober 2018 wordt 
wereldwijd in ca. 200 behandellocaties gezocht 
naar totaal ca. 720 patiënten die aan de studie 
mee zullen doen.
Uit het onderzoek zal moeten blijken of het 
aanvullende gebruik van Olaparib leidt tot 
radiografisch aantoonbare progressievrije 
overleving ten opzicht van standaard 
behandeling met Abiraterone en Prednisolon.
Voor de gedetailleerde onderzoeksopzet zie 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03732820

15 jaar geleden
De aanloop naar de huidige behandeling van 
Herman Scheper is een lange. In 2005 ging 
bij Herman het plassen wat moeilijker. Na een 
onderzoek bij de huisarts werd een verwijzing 
naar het regionale ziekenhuis geregeld omdat 
de prostaat wat massief aanvoelde. Er werden 
biopten genomen en naast een PSA van 6,7 
werd ook een hoge Gleason score vastgesteld. 
Hormonale therapie gevolgd door radiotherapie 
werd de behandelstrategie. ›

Herman Scheper ziet deelname PROpel-studie als een buitenkans

Dubbelblind onderzoek 
met placebo

 Berrie van der Heide

Herman Scheper (77 jaar) neemt 

sinds kort deel aan de PROpel studie. 

Bij deze studie worden patiënten 

met uitgezaaide prostaatkanker die 

behandeld worden met Abiraterone en 

Prednisolon willekeurig ingedeeld in 

twee groepen

Herman Scheper in zijn hobbyruimte
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‘Over de radiotherapie had ik echter geen 
goed gevoel. Er uit met die prostaat, dat was 
mijn idee’ zegt Herman. ‘Vijftien jaar geleden 
was het verwijderen van de prostaat met een 
operatierobot echter nog heel ongebruikelijk. 
In Bordeaux deden ze dat, maar de kans op 
impotentie en incontinentie waren mij toen 
nog te hoog’ aldus Herman.

Antwerpen
Herman wilde toen ook al alles proberen om de 
ziekte onder controle te krijgen. In Nederland 
kreeg hij Zoladex. Binnen een jaar slonk het 
volume van de prostaat van 110 cc tot  29,4 cc. 
Hij kwam terecht in Antwerpen en onderging een 
TURP-behandeling vanwege plasproblemen en 
een HiFu-behandeling in plaats van bestraling. 
Dat was in 2006. ‘Mijn verzekeraar was zo 
coulant om de ziekenhuisrekening uit Antwerpen 
te betalen, ook toen bleek dat die fors hoger 
uitviel door complicaties die ik kreeg. Tijdens de 
narcose liepen mijn longen door een complicatie 
vol met vocht waardoor ik op de Intensive Care 
terecht kwam’, aldus Herman. Het jaar na de 
behandeling was de PSA niet meer te meten om 
vervolgens heel langzaam op te lopen.

TURP en HiFu
TURP staat voor Trans-Urethrale Resectie 
Prostaat. Via de plasbuis (trans-urethraal) wordt 
een gedeelte van de prostaat weggehaald 
(resectie). HiFi staat voor High intensity Focused 
ultrasound. Bij deze in Nederland weinig 
toegepaste behandeling wordt met gerichte 
hoge intensiteit geluidsgolven kankerweefsel in 
de prostaat lokaal vernietigd.

Micro-uitzaaiiingen
In 2008 werd in het Radboudumc met een 
MRI vastgesteld dat er sprake was van 
16 micro-uitzaaiingen in het buikgebied en 
werd Bicalutamide voorgeschreven. Scheper: 
‘In 2016 was de PSA pas 9,6. Dus, echt hard liep 
die niet op. In 2018 werd de PSA echter toch 
zo hoog dat een orchidectomie (verwijdering 
van het zaadproducerend weefsel, red.) werd 
uitgevoerd. Met als effect een superlage PSA 
waardoor ik weer even vooruit kon. De PSA 
stond echter weer op 47 in januari 2020, toen 
ik ging deelnemen aan de PROpel-studie. De 
uitzaaiingen zitten inmiddels helaas ook in een 
nekwervel.’

Buitenkans
Op de vraag waarom hij meedoet aan deze 
fase III studie komt een duidelijk antwoord 
van Herman Scheper: ‘Helemaal risicoloos 

is deelname aan een studie natuurlijk niet. 
Daarom is het ook een studie. In mijn werkzame 
leven heb ik als techneut risiconemen en 
experimenteren echter ook nooit geschuwd. 
Ik zie het als een buitenkans dat ik aan deze 
studie mag deelnemen. Er zijn honderden 
mannen die hier graag aan meegedaan hadden 
denk ik. Zou ik dat kunnen weigeren? Nee dus! 
Ik heb eigenlijk direct ‘ja’ gezegd, omdat erbij 
verteld werd dat ik op elk moment zou kunnen 
stoppen. Zelfs zonder opgaaf van redenen! 
Inmiddels heb ik mij verdiept in deze studie en 
heb goede redenen om door te zetten.’

Intake
Een bijkomend voordeel van deelname aan de 
studie is zoals Herman Scheper het zegt 
‘je helemaal binnenste buiten wordt gekeerd’ 
voor dat je aan het onderzoek mag deelnemen. 
‘Tien buisjes bloed, een botscan, een 
uitgebreide CT-scan, een MRI en een uitgebreid 
longonderzoek, ik heb het allemaal gehad. 
Anderhalf tot twee jaar lang zal de studie lopen 
en in beperktere vorm word ik tussentijds elke 
maand dan ook nog gecheckt. Dat heb ik er 
wel voor over. Alleen op deze manier kunnen 
wetenschappers verantwoord nieuwe medicijnen 
ontwikkelen.’

Placebo
Interessant is 
natuurlijk de 
vraag wat het 
met je doet dat 
je mogelijk bent 
ingedeeld in de 
groep deelnemers 
die de placebo 
krijgen. Herman: 
‘Daar word je 
iedere dag aan 
herinnerd, het staat 
namelijk op het etiket op het potje met pillen: 
Oloparib or placebo. Dat doet me niet zoveel 
omdat ik daarnaast de standaardbehandeling 
met Abiraterone en Prednisolon krijg’. n

‘Helemaal risicoloos is 
deelname aan een studie 

natuurlijk niet’

Oloparib or placebo
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Bijeenkomsten 
Agenda

Bijeenkomsten Waar Plaats Datum Tijd       
Lotgenotenbijeenkomst  Emergis Goes 25 maart 14.00/1545      
Lotgenotenbijeenkomst Vicki Brown Huis Den Bosch 26 maart  14.00/16.00      
Lotgenotenbijeenkomst Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer 26 maart  10.15/12.00      
Spreekuur prostaatkanker Toon Hermans Huis Tiel 26 maart 10.00/12.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Helianthus Dordrecht 26 maart  14.00/16.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Midden Brabant Tilburg 30 maart 14.00/15.30      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 2 april 14.00/16.00      
Spreekuur prostaatkanker Toon Hermans Huis Ede 2 april 13.00/14.00      
Lotgenotenbijeenkomst SVRZ Ter Schorre Terneuzen 8 april 19.00/21.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis ’t Praethuys Alkmaar 14 april 10.30/12.00      
Lotgenotenbijeenkomst Maasstad Ziekenhuis Rotterdam 14 april 14.30/17.00      
Lotgenotenbijeenkomst Anna’s Huis Zaandam 15 april 10.30/12.30      
Lotgenotenbijeenkomst Maasziekenhuis Pantein Beugen 17 april 14.00/16.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 20 april 14.00/16.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Honingraad Breda 20 april 14.00/16.00      
Rondetafelgesprek 
prostaatkanker Inloophuis Oude IJssel Doetinchem 21 april 14.00/16.00    
Lotgenotenbijeenkomst Vicki Brown Huis Den Bosch 23 april 14.00/16.00      
Spreekuur prostaatkanker Toon Hermans Huis Tiel 30 april 10.00/12.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Helianthus Dordrecht 30 april 14.00/16.00      
Spreekuur prostaatkanker Toon Hermans Huis Ede 7 mei 13.00/14.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 7 mei 14.00/16.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Camino Nieuwerkerk a/d IJssel 7 mei 14.30-16.30      
Partnerbijeenkomst Inloophuis ’t Praethuys Alkmaar 12 mei 10.30/12.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Carma Naaldwijk 12 mei 15.30/17.00      
Lotgenotenbijeenkomst Bravis Ziekenhuis Roosendaal 12 mei 19.00/21.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 18 mei 14.00/16.00      
Lotgenotenbijeenkomst Ziekenhuis Bernhoven Uden 19 mei 10.00/12.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Scarabee Leiden 21 mei 10.30/12.30      
Bijeenkomst voor 
prostaatkankerpatiënten Inloophuis ’t Praethuys Alkmaar 20 mei 19.30/22.30    
Bijeenkomst voor partners 
van  prostaatkankerpatiënten Inloophuis ’t Praethuys Alkmaar 26 mei 10.30/12.00    
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Debora Delft 26 mei 16.00/17.30     
Lotgenotenbijeenkomst Anna’s Huis Zaandam 27 mei 10.30/12.30      
Lotgenotenbijeenkomst Vicki Brown Huis Den Bosch 28 mei 14.00/16.00      
Spreekuur prostaatkanker Toon Hermans Huis Tiel 28 mei  10.00/12.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Helianthus Dordrecht 28 mei 14.00/16.00      
Lotgenotenbijeenkomst Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer 28 mei 10.15/12.00      
Spreekuur prostaatkanker Toon Hermans Huis Ede 4 juni 13.00/14.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 4 juni 14.00/16.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Midden Brabant Tilburg 8 juni 14.00/15.30      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis ’t Praethuys Alkmaar 9 juni 10.30/12.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Toon Waalwijk 9 juni 14.00/16.00      
Lotgenotenbijeenkomst Maasstad Ziekenhuis Rotterdam 9 juni 14.30/17.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Honingraad Breda 15 juni 14.00/16.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 15 juni 14.00/16.00      
Lotgenotenbijeenkomst Maasziekenhuis Pantein Beugen 19 juni 14.00/16.00      
Lotgenotenbijeenkomst Vicki Brown Huis Den Bosch 25 juni 14.00/16.00      
Spreekuur prostaatkanker Toon Hermans Huis Tiel 25 juni 10.00/12.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Helianthus Dordrecht 25 juni 14.00/16.00      
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 Aart J. van Dijk

Bonne Dijkstra is 78 jaar. Na het 

afronden van opleidingen aan 

de Zeevaartschool en de HTS 

in Leeuwarden heeft hij diverse 

leidinggevende banen in de weg- en 

waterbouw gehad. Zijn hobbies waren 

onder andere zeilen en bouwen. 

Hij bouwde zijn eigen woning. Bonne heeft drie 
kinderen. Zijn huidige partner Lydia Jongejan (67) 
is werkzaam geweest in een onderwijsfunctie. 
Nu verricht ze vrijwilligerswerk en geniet van de 
omvangrijke tuin. 

Na een toevallig gesprek met een collega, 
die vanwege plasproblemen onder 
doktersbehandeling was, achtte Bonne het 
verstandig om vanwege zijn zwakke urinestraal 
een afspraak te maken met zijn huisarts. 
Bloedonderzoek in 2004 leverde een PSA van 
6,0 op. Hij kreeg in het LangeLand Ziekenhuis 
in Zoetermeer van de uroloog het advies om 
biopten te laten nemen om te onderzoeken 
of er sprake was van een tumor. In 2005 werd 
tweemaal een serie van 10 biopten genomen. 
Eén van de biopten bleek positief (ongunstig) 
te zijn met een Gleason score van 6. De PSA 
was inmiddels gestegen naar 6,78. De uroloog 
adviseerde een radicale prostatectomie maar 
vond het ook zinvol om een second opinion te 
laten uitvoeren. ›

Mijn levendige en boeiende leven mag best nog een paar jaar voortduren

Bonne Dijkstra, al 16 jaar 
betrokken bij prostaatkanker 

Bonne en Lydia op vakantie

De uroloog adviseerde een 
radicale prostatectomie

Bijeenkomsten Waar Plaats Datum Tijd       
Lotgenotenbijeenkomst  Emergis Goes 25 maart 14.00/1545      
Lotgenotenbijeenkomst Vicki Brown Huis Den Bosch 26 maart  14.00/16.00      
Lotgenotenbijeenkomst Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer 26 maart  10.15/12.00      
Spreekuur prostaatkanker Toon Hermans Huis Tiel 26 maart 10.00/12.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Helianthus Dordrecht 26 maart  14.00/16.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Midden Brabant Tilburg 30 maart 14.00/15.30      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 2 april 14.00/16.00      
Spreekuur prostaatkanker Toon Hermans Huis Ede 2 april 13.00/14.00      
Lotgenotenbijeenkomst SVRZ Ter Schorre Terneuzen 8 april 19.00/21.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis ’t Praethuys Alkmaar 14 april 10.30/12.00      
Lotgenotenbijeenkomst Maasstad Ziekenhuis Rotterdam 14 april 14.30/17.00      
Lotgenotenbijeenkomst Anna’s Huis Zaandam 15 april 10.30/12.30      
Lotgenotenbijeenkomst Maasziekenhuis Pantein Beugen 17 april 14.00/16.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 20 april 14.00/16.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Honingraad Breda 20 april 14.00/16.00      
Rondetafelgesprek 
prostaatkanker Inloophuis Oude IJssel Doetinchem 21 april 14.00/16.00    
Lotgenotenbijeenkomst Vicki Brown Huis Den Bosch 23 april 14.00/16.00      
Spreekuur prostaatkanker Toon Hermans Huis Tiel 30 april 10.00/12.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Helianthus Dordrecht 30 april 14.00/16.00      
Spreekuur prostaatkanker Toon Hermans Huis Ede 7 mei 13.00/14.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 7 mei 14.00/16.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Camino Nieuwerkerk a/d IJssel 7 mei 14.30-16.30      
Partnerbijeenkomst Inloophuis ’t Praethuys Alkmaar 12 mei 10.30/12.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Carma Naaldwijk 12 mei 15.30/17.00      
Lotgenotenbijeenkomst Bravis Ziekenhuis Roosendaal 12 mei 19.00/21.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 18 mei 14.00/16.00      
Lotgenotenbijeenkomst Ziekenhuis Bernhoven Uden 19 mei 10.00/12.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Scarabee Leiden 21 mei 10.30/12.30      
Bijeenkomst voor 
prostaatkankerpatiënten Inloophuis ’t Praethuys Alkmaar 20 mei 19.30/22.30    
Bijeenkomst voor partners 
van  prostaatkankerpatiënten Inloophuis ’t Praethuys Alkmaar 26 mei 10.30/12.00    
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Debora Delft 26 mei 16.00/17.30     
Lotgenotenbijeenkomst Anna’s Huis Zaandam 27 mei 10.30/12.30      
Lotgenotenbijeenkomst Vicki Brown Huis Den Bosch 28 mei 14.00/16.00      
Spreekuur prostaatkanker Toon Hermans Huis Tiel 28 mei  10.00/12.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Helianthus Dordrecht 28 mei 14.00/16.00      
Lotgenotenbijeenkomst Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer 28 mei 10.15/12.00      
Spreekuur prostaatkanker Toon Hermans Huis Ede 4 juni 13.00/14.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 4 juni 14.00/16.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Midden Brabant Tilburg 8 juni 14.00/15.30      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis ’t Praethuys Alkmaar 9 juni 10.30/12.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Toon Waalwijk 9 juni 14.00/16.00      
Lotgenotenbijeenkomst Maasstad Ziekenhuis Rotterdam 9 juni 14.30/17.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Honingraad Breda 15 juni 14.00/16.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 15 juni 14.00/16.00      
Lotgenotenbijeenkomst Maasziekenhuis Pantein Beugen 19 juni 14.00/16.00      
Lotgenotenbijeenkomst Vicki Brown Huis Den Bosch 25 juni 14.00/16.00      
Spreekuur prostaatkanker Toon Hermans Huis Tiel 25 juni 10.00/12.00      
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Helianthus Dordrecht 25 juni 14.00/16.00      
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Onverwachte tegenvaller
Het second opinion onderzoek, met onder 
andere een scan en een echo, werd uitgevoerd in 
het MCH Westeinde in Den Haag. Bij bespreking 
van de resultaten werd geadviseerd om te kiezen 
voor de Brachytherapie, de voorkeurkeuze van 
het MCH Westeinde. Er waren immers geen 
uitzaaiingen gevonden en Bonne was in een 
goede conditie. De Brachytherapie behandeling 
vond plaats in juli 2005. Bonne werd regelmatig 
gecontroleerd: in april 2006 was de PSA 3,2 en 
in september 2007 was de PSA 1.0.  
De Brachytherapie bleek goed te werken. 
De voorbereiding van Bonne op de behandeling 
met de Brachytherapie was matig geweest. 
Dit gecombineerd met een slechts beperkte 
voorlichting van het MCH heeft geleid tot 
een onaangename verrassing. Geleidelijk aan 
verdwenen de lustgevoelens bij Bonne. Dat was 
een onverwachte tegenvaller. Na verloop van 
tijd werden de controles gestopt.

De huisarts adviseerde Bonne enkele jaren later 
de PSA weer te laten meten. Het bleek dat de 
PSA in het begin van 2014 weer begon op te 
lopen. De uroloog vond een PSA van 11,0 reden 
voor verdere behandeling. Het advies was een 
behandeling met cryotherapie. 
De aanbevolen locatie was het CWZ in Nijmegen. 
De behandelende uroloog vertelde dat na een 
behandeling met cryotherapie alle lustgevoelens 
zouden zijn verdwenen. De behandeling vond 
plaats in september 2014. Na de behandeling 
was de waarde van de PSA twee. 

PSA steeg weer
Eind 2015 was de PSA weer opgelopen naar 4,6. 
Na onderzoek, een PSMA-PET-scan (gallium68) 
en het nemen van biopten van de zaadblaasjes, 
bleek dat er zaadblaasjes positief waren met een 
Gleason score van 7. De uroloog stelde voor om 
nogmaals een cryobehandeling 

(op de zaadblaasjes) uit te voeren. Dat vond 
plaats in januari 2017. Nadat de PSA aanvankelijk 
zakte, steeg deze toch weer naar 8.1. Uit een 
nieuwe PSMA-PET-scan in mei 2017 bleek dat 
de prostaat schoon was, maar dat er toch aan 
de linkerkant van de zaadblaasjes sprake was 
van recidive. Een nieuwe behandeling met 
cryotherapie bleek niet meer mogelijk.

Bonne is in juli 2017 begonnen met het gebruik 
van CBD-olie en heeft regelmatig zijn PSA 
laten controleren. Deze was in augustus 2018 
opgelopen tot 16,7.

Second opinion
In augustus 2018 heeft Bonne voor een second 
opinion contact opgenomen met het AvL in 
Amsterdam. Uit een nieuwe PSMA-PET-scan 
bleek dat er sprake was van uitzaaiingen in het 
lymfestelsel. Besloten werd om voorlopig af te 
wachten en de PSA te blijven controleren. Begin 
dit jaar bleek de PSA te zijn gestegen naar 37. 
De uroloog van het AvL gaf het advies om te 
starten met een lichte dosis hormoontherapie 
met het medicijn 
Bicalutamide, met 
een controle om 
de twee maanden. 
Dat is gebeurd. 

Al met al is 
Bonne al 16 jaar 
betrokken bij 
prostaatkanker en 
zijn behandelingen. 
De gehele periode 
is hij actief lid 
geweest van een 
weg-atletiekclub. 
Als je hem spreekt zegt hij dat hij tot nu toe een 
levendig en boeiend leven heeft gehad dat best 
nog een paar jaar mag voortduren. n

Geleidelijk aan verdwenen de 
lustgevoelens bij Bonne

Bonne Dijkstra
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 Bert Westerink

Voor- en tegenstanders komen aan het woord. 
Zij blijken overwegend eensgezind over 
PSA-screening via een bevolkingsonderzoek. 
Dat heeft in ons land onvoldoende draagvlak. 
Het artikel spitst zich toe op de individuele 
patiënt die bij de huisarts wel of niet een 
PSA-test aanvraagt. Uroloog Arjen Noordzij 
(Spaarne Gasthuis in Hoofddorp) is tegenstander. 
Hij herkent de studies waaruit blijkt dat PSA-
testen tot gevolg hebben dat mensen ‘alleen 
langer leven met de gedachte dat je kanker hebt. 
En velen juist dat onverdraaglijk vinden’. 

Noordzij: 
‘Mensen die de diagnose prostaatkanker 
krijgen en van de uroloog horen dat ze in 
aanmerking komen voor active surveillance, 
gaan daar vaak in eerste instantie mee akkoord. 
Maar als ze familieleden en vrienden vertellen 
over de diagnose en het advies om voorlopig 
geen behandeling te starten, leidt dat nogal 
eens tot onbegrip. De reactie is dan: 
‘Wat? Je hebt kanker en je laat het gewoon 
zitten? Dat kan toch niet, je moet het laten 
weghalen!’ Drie maanden later komt zo’n 
patiënt dan terug op de poli en is er rotsvast van 
overtuigd: hij wil een operatie en daar is hij niet 
meer van af te brengen.’ ›

Op 10 januari 2020 bracht de Volkskrant het veelbesproken artikel 

‘Moeten mannen zich laten testen op prostaatkanker? Je leeft er geen dag 

langer door, stellen critici’. 

‘Hoe meer ik weet, hoe minder ik weet’ – Albert Einstein

Het zal wel overwaaien 
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Deze passage raakt aan m’n persoonlijke ervaring. 
In 2014 liep ik een aantal dagen rond met 
‘hoge’ buikpijn. Mijn huisarts zag ik zelden of 
nooit en ook dit zou wel ‘overwaaien’. 
Tot een verhaal voorbij kwam van een overlever 
van Alvleesklierkanker. Net als ik lange afstands-
hardloper. Zijn eerste stap in het medisch circuit 
volgde op zo’n type buikpijn. Dat voelde als een 
‘aanwijzing’. Ik maakte een afspraak. Twee dagen 
later – de buikpijn was al over – nam de huisarts 
de tijd. Ze haakte aan bij m’n leeftijd (56), sprak 
over ouder worden en stelde voor ‘eens bloed te 
prikken; cholesterol, PSA.. etc.' Het leek me geen 
kwaad te kunnen. 

PSA te hoog
Haar terugkoppeling ontving ik tijdens een 
congres. Alles goed maar ‘die PSA is echt te hoog 
hoor. Daar moeten we wat mee.’ Naar ik meen 
was die 11. In de rumoerige ruimte drong de 
betekenis maar beperkt door. Zelfverwijt schoot 
me door het hoofd. Dat ik nooit wat had gedaan 

met informatie die bekenden hadden aangereikt 
over de prostaat en bijbehorende kwalen. Ik wist 
niet eens waar m’n prostaat zat…. Ik ging mee 
in haar advies en koos het ziekenhuis waar ik het 
snelst terecht kon. Een reflex. 

In het weekeinde volgde bezinning. In een 
uitgebreide, handgeschreven brief liet ik de 
huisarts weten dat ze me niet moest doorsturen 
om mij als het ware gerust te stellen. Van het 
woord kanker sla ik niet direct op tilt. Ze belde 
me, uitte begrip en benadrukte dat ze louter 
op medische gronden adviseerde. En zo begon 
de bekende gang bij urologie, toucheren, 
bioptneming (blind) en MRI met als advies, 
‘Meneer, gelet op uw leeftijd moet u zich laten 
behandelen.’ Bestralen of opereren. Inmiddels 
had ik mij ingelezen en contact gelegd met 
een ervaringsdeskundige uit mijn netwerk. Een 
medicus (tandarts), vijf jaar ouder, die langere tijd 
voor monitoring had gekozen, alvorens uiteindelijk 
voor een operatie te gaan. 

Uroloog van de oude stempel
Ik dankte de uroloog en zei dat ik eerst met 
mijn huisarts wilde terugkoppelen. Het ontlokte 
de man een minzaam glimlachje. Hij zag er 
geen behoefte in me met een gespecialiseerd › 

Ik wist niet eens waar m’n 
prostaat zat….
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verpleegkundige in contact te brengen. Die was 
er niet eens. Bij de vervolgafspraak drie maanden 
later bleef ik er bij: ‘actief volgen’. Vanwege 
zijn pensionering droeg hij me over aan een 
collega. Achteraf begrijp ik dat hij van de oude 
stempel was: na zijn vertrek kwam er al snel een 
gespecialiseerd verpleegkundige. Mijn leven 
ging ondertussen gewoon verder. In november 
liep ik met mijn jongste zus de marathon van 
New York. Een levensgebeurtenis! 

Voorjaar 2015 na een tweede bioptneming drong 
ook de nieuwe uroloog aan op behandeling. 
De Gleasonscore werd ongunstiger. Ik wilde 
de inmiddels aangestelde gespecialiseerd 
verpleegkundige spreken. Zij sprak begripvol 
over mijn wens het nog steeds bij ‘actief volgen’ 
te houden. ‘In het buitenland was u al lang 
geopereerd’ zei ze. ‘Maar in Nederland past het 
binnen het protocol’. 
Anders dan het Volkskrant-citaat van uroloog 
Noordzij was ik degene die actief wilde wachten, 
in weerwil van het ziekenhuis. Het leidde tot 
hetzelfde onbegrip. In onze kerk kwamen 
mensen mijn echtgenote vragen of ik mijn 
situatie wel serieus nam. In de zomer raakte 
bij urologie het geduld op. Men suggereerde 
een tweede opinie bij het AvL. Temeer daar 
de gespecialiseerd verpleegkundige al weer 
vertrokken bleek, zonder dat men de reden kon 
of wilde vertellen, was ik er snel klaar mee. 
De administratie had vervolgens geen haast. 
Toen ik na drie weken nog geen oproep had 
belde ik er achteraan. ‘Meneer we sturen hem 
nu door.’ Zonder excuses. Maar dat leek me 
protocol, ingegeven door vrees voor juridische 
claims. 

Beste keuze
In oktober kwam het AvL tot dezelfde conclusie 
als de eerste uroloog: gelet op uw leeftijd raden 
we u aan zich te laten behandelen. 
Maar men was een stuk laconieker. 
Mijn inmiddels gevormde voorkeur voor 
opereren boven bestralen bevestigde men als 
de -in mijn geval- beste keuze. Desgevraagd 
kreeg ik te horen dat de keuze om onder 
surveillance te blijven aan mij was.
‘En als ik me bedenk?’ 
‘Dan belt u en plannen we u in.’ 

In het voorgesprek had gespecialiseerd 
verpleegkundige dhr. Van Muilwijk al gezegd 
dat mensen in weerwil van een advies om te 
wachten, gewoon geopereerd worden als dat 
hun voorkeur heeft. 
Ik waande me koning Klant. 

In november vloog me de gedachte aan wat 
ik nog meer wilde, na eensluidend advies in 
twee ziekenhuizen. Zonder dralen belde ik. 
Met drie weken kon ik al terecht, er was een 
operatie uitgevallen. Half december werd de 
klus vakkundig geklaard. Tussen kerst en oud 
en nieuw kon de katheter er uit en bleek van 
incontinentie geen sprake. Dat is zo gebleven. 
Bovendien ga ik nog regelmatig als ‘staande 
man’ door het leven.
 
Blij met huisarts?
Terug naar de Volkskrant. Ben ik blij met het 
handelen van mijn huisarts? Ondubbelzinnig 
ja. Na de operatie bleek het weefsel veel meer 
aangetast dan de scans etc. hadden laten zien. 
De bevestiging dat het snijvlak ‘schoon’ was 
kreeg ik niet. De foute cellen zaten er (al) te 
dicht op. Oktober jl., vier jaar verder, mocht de 
controlefrequentie terug naar een jaar. 
Om eerlijk te zijn houdt het me zelden ‘bezig’. 
Alleen als iemand er naar informeert. Maar 
elkeen zit anders in elkaar. Algemene uitspraken 
treffen dan ook weinig doel. Het is maatwerk. 
Uit mijn ervaring trek ik één algemene conclusie. 
Elke man zou voor zijn vijftigste zelf het initiatief 
moeten nemen om zich in de materie in te lezen. 
De voors en tegens van de PSA-meting af te 
wegen en met de partner te bespreken. 
Dan word je niet overvallen. n

 

In november liep ik met mijn 
jongste zus de marathon 

van New York. Een levens-
gebeurtenis! 

Bovendien ga ik nog 
regelmatig als ‘staande man’ 

door het leven
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 Berrie van der Heide

Eind november 2019 werd door 

vrijwilligers Ans de Visser en 

Every Bosman met succes in Eindhoven 

een eerste partnerbijeenkomst 

georganiseerd voor de regio Brabant.

Op de oproepbrief die voorafgaand was 
uitgedeeld op de lotgenotenbijeenkomsten in 
Brabant meldden zich 10 dames die die middag 
met elkaar deelden wat het betekent als je man 
prostaatkanker heeft. Ook mannelijke partners zijn 
welkom maar die meldden zich deze keer niet. 
Volgens alle aanwezigen was het een zeer zinvolle 
bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is.
Ans de Visser: ‘In het oosten van het land 
organiseert vrijwilliger Jannie Orriëns al langer 
dit soort partnerbijenkomsten. Ik heb contact met 
haar gezocht zodat ik de kunst kon afkijken. 
Ook heb ik via PGO-support een cursus gevolgd, 
zodat ik een partnerbijeenkomst goed kan 
begeleiden. We zijn en blijven overigens wel 
vrijwilligers en zijn geen professionals’.

 

Goed voor jezelf zorgen
Op de vraag hoe zo’n partnerbijeenkomst 
verloopt geeft Ans aan dat een eerste 
bijeenkomst start met een voorstelrondje. 
‘Hoe gaat het nou met jou?’ is het centrale thema. 
De aanwezigen wordt gevraagd aan te geven in 
welke fase van behandeling hun partner is en waar 
zij het meeste moeite mee hebben. 
Doordat een ieder zich open en kwetsbaar opstelt 
rollen de tranen soms en komen de verhalen los. 
En blijkt dat ieder mens anders is. De ene partner 
heeft een man die er niet over wil praten dat hij 
prostaatkanker heeft en verwacht ook van zijn 
partner terughoudendheid op dat gebied. 
De ander heeft een partner die de ‘geluksvogel’ 
is die, ondanks de hormoon therapie, geen 
andere bijwerkingen heeft dan opvliegers. 
Weer een ander is nog relatief jong en heeft een 
tweede huwelijk. Ook de vraag hoe de seksualiteit 
wordt ingevuld heeft een plaats. 
Daarnaast leggen wij uit dat het belangrijk is om 
ook goed voor jezelf te zorgen: dan kun je met 
de ziekte van je partner ook beter omgaan’, aldus 
Ans de Visser.

Libido verandert
‘De meeste dames hadden het het moeilijkst 
met de verandering van hun man op het 
moment dat een hormoontherapie is gestart. 
Dat hun libido verandert en zoals een aanwezige 
vertelde “hij me niet meer als vroeger eens 
lekker knuffelt of aanhaalt”. De aanwezigen op 
de partnerbijeenkomst in Eindhoven willen een 
vervolg en elkaar periodiek weer zien. Het idee 
is nu om elkaar tweemaandelijks weer te gaan 
treffen’, vertelt Ans.
Tot slot geeft Ans aan dat zij nu ook een 
partnerbijeenkomst wil organiseren in Den Bosch. 
Het is de bedoeling om dat dan parallel te doen 
aan de bijeenkomsten in het inloophuis voor 
de prostaatkankerpatiënten zelf, zodat man en 
partner samen kunnen reizen. n
 36

Succesvolle eerste partnerbijeenkomst Eindhoven

Je man verandert, 
hoe reageer je daarop?

Inloophuis de Eik in Eindhoven

Soms rollen de tranen en 
komen de verhalen los
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Succesvolle eerste partnerbijeenkomst Eindhoven

Je man verandert, 
hoe reageer je daarop?

DNA, genen, mutaties, 
eiwitten en kanker.

Van K naar subgroepen

Caroline Beijer

In de jaren vijtig van de vorige eeuw 

hadden mensen ‘K’: de bijna altijd 

dodelijke ziekte wier naam werd 

gefluisterd. 

Later werd het kanker, al snel gevolgd door een 
aanduiding van de plek waar het begonnen was. 
En inmiddels weten we dat onder een noemer als 
´prostaatkanker´ diverse prostaatkankers schuil 
gaan. De indeling in groepen en subgroepen 
wordt ook wel stratificatie genoemd. We gaan 
van een generieke behandeling, gebaseerd op 
statistiek (zoals ´deze chemo slaat aan bij 30% 
van de patiënten´), naar een gestratificeerde 
kankerbehandeling. Deze ontwikkeling is 
mogelijk nu onderzoek aantoont dat een bepaald 
chemotherapeutisch middel werkt bij een 
speciale subgroep patiënten. Hierbij speelt DNA 
een essentiële rol. ›

Zo heeft iedere kankerpatiënt 
een tumor met een unieke 

DNA-volgorde



3838

De volgorde van A´s, C´s, G´s en T´s
De bepaling van de volgorde van de ´kralen´ 
in een klein stukje DNA wordt op z´n Engels 
sequencing genoemd. Dat is tegenwoordig 
tamelijk gemakkelijk. De volgordebepaling 
van al het DNA (het genoom) wordt whole 
genome sequencing (WGS) genoemd. 
Het ´Human Genome Project´, een internationaal 
onderzoeksproject, heeft van 1990 – 2003 een 
groot deel van een 'referentie-genoom' van de set 
van 23 chromosomen ontrafeld: de volgorde van 
drie miljard ´kralen´ is bepaald. Ongeveer 1,5% 
van deze 3 miljard kralen, verdeeld over ongeveer 
21.000 genen, codeert voor eiwitten. De stukken 
DNA tussen de genen werd aanvankelijk junk-DNA 
genoemd. Inmiddels is bekend dat delen van die 
stukken DNA o.a. een rol spelen bij de bepaling 
welk genen tot expressie komen en welke niet. 
Het is dus zeker geen ´junk´ (rommel).
Onze lichaamscellen hebben alle hetzelfde DNA. 
Toch zijn er heel veel celtypen met verschillende 
vorm en functie. Per celtype komen bepaalde 
genen tot expressie. Alleen de eiwitten 
beschreven door die ´actieve´ genen worden 
opgebouwd. Welke genen wanneer tot expressie 
komen wordt deels bepaald door de celomgeving, 
maar veel van de complexiteit is nog niet 
opgehelderd. 

Dankzij onderzoek en technologische 
ontwikkelingen is WGS nu snel en betaalbaar uit 
te voeren in gespecialiseerde hightech laboratoria. 
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er veel 
verschil is in de kwaliteit van de gegenereerde 
data. Het ene lab gebruikt uitgebreidere 

technologie en geavanceerdere software dan 
een ander lab. Het ene lab produceert zo een 
completere en accuratere volgorde van het 
genoom dan een ander lab. Maar een berg aan 
data is nog geen kennis, en kennis is nog geen 
begrip. Wereldwijd zijn onderzoekers bezig die 
volgorde te duiden.

De eerste ontrafeling van het menselijk 
genoom leverde dus heel veel data op: 3 miljard 
A, C, G, T´s op volgorde. Naar nu wordt ingeschat 
is meer dan 99% van het DNA van alle mensen 
hetzelfde. Toch zijn we allemaal uniek. Met 
minder dan 1% verschil in het genoom staan er 
toch op enkele miljoenen verschillende posities 
verschillende ´letters´, in talloze combinaties. 
Naarmate we familiair dichter bij elkaar staan, zijn 
die verschillen kleiner. 

Aangeboren fouten in het DNA
Er kunnen ook fouten in onze genen zitten. 
Heel soms kan slechts één verkeerde ´letter´ 
al een groot probleem opleveren, zoals bij het 
hemoglobine-eiwit van iemand met sikkelcel-
anemie. Enkele ziekten worden door een afwijking 
in slechts één gen veroorzaakt, bijvoorbeeld taai-
slijm-ziekte en de ziekte van Huntington. Verreweg 
de meeste ziekten worden veroorzaakt door ›

De volgordebepaling van al het 
DNA wordt whole genome 

sequencing genoemd

Al onze cellen bevatten DNA. Het DNA kan verbeeld worden als heel lange strengen ´kralen´, die 
samengebald worden tot zogenaamde chromosomen. Onze cellen hebben 46 chromosomen: 23 van vader 
en 23 van moeder. Daarom wordt DNA ook wel het erfelijk materiaal genoemd: we erven het van onze 
biologische ouders. (De eicellen van een vrouw en de zaadcellen van een man zijn de enige cellen met slechts 
één set van 23 chromosomen. Bij de bevruchting komen beide sets samen, zodat het kind ook weer twee 
sets van samen 46 chromosomen in zijn cellen heeft.) 
DNA is opgebouwd uit vier verschillende ´kralen´. Deze ´kralen´ hebben een verschillende chemische structuur 
en worden afgekort tot A, C, G, T. Eén set van 23 chromosomen bestaat uit drie miljard ´kralen´.
Het DNA bevat informatie voor het maken van allerlei verschillende eiwitten. Eiwitten zijn een belangrijke 
bouwstof van ons lichaam, en spelen een essentiële rol bij biochemische reacties en zijn betrokken bij 
communicatie in en tussen cellen.
Eiwitten bestaan uit een aaneenschakeling van bouwstenen, de zogenaamde aminozuren. Er zijn 20 
verschillende aminozuren als bouwstenen van onze eiwitten. De volgorde van deze aminozuren bepaalt de 
3-dimensionale vorm en de functie van het betreffende eiwit.

Hoe bevat DNA informatie voor het maken van verschillende eiwitten? Die informatie zit in de volgorde 
van de ´kralen´ A, C, G, en T. Drie ´kralen´ achterelkaar vormen een code. Bijvoorbeeld ACG codeert voor 
aminozuur 1 en AAG codeert voor aminozuur 2. Een stuk DNA dat codeert voor een eiwit wordt een 
gen genoemd. Sommige genen coderen voor één ´eigenschap´, maar de meeste genen staan in directe 
wisselwerking met enkele andere genen, en hebben invloed op meerdere eigenschappen.
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een uiterst complex samenspel waar veel genen 
bij betrokken zijn. Een fout gen kan zo de kans 
op het ontwikkelen van een ziekte vergroten, 
maar zeker niet voorspellen. (Zie ook Nieuws 27, 
pag. 29-31.) De bij de bevruchting aanwezige 
genetische afwijkingen in ons DNA worden ook 
wel erfelijke mutaties of kiembaan-mutaties 
genoemd.

Kopieerfouten bij celdeling
Ons lichaam bestaat uit (orde-grootte) 30.000 
miljard cellen, in te delen in meer dan 
200 celtypen. Sommige celtypen leven een uur, 
andere vele jaren. Gemiddeld sterven enkele 
miljarden cellen per uur, die vervangen worden 
door nieuwe cellen. Al die nieuwe cellen hebben 
ook nieuw gekopieerde chromosomen met 
miljarden ´kralen´ op volgorde. Gezien deze 
giga-aantallen is het niet verwonderlijk dat er af 
en toe een kopieerfout insluipt. Gelukkig bevat 
DNA ook diverse reparatie-genen, die alert veel 
kopieerfouten teniet kunnen doen. 

Als een ´kraal´ in de DNA-volgorde verandert, 
wordt dat een ´puntmutatie´ genoemd. Stel er 
was eerst in het DNA een stukje met de volgorde 
ACG. En stel dat na de mutatie die volgorde is 
veranderd in AAG. ACG codeert voor aminozuur 
1 en AAG codeert voor aminozuur 2. Het eiwit 
is na die mutatie dus één bouwsteen veranderd. 
Aangezien een eiwit uit heel veel aminozuren 
is opgebouwd, blijkt een wijziging van één 
aminozuur vaak geen invloed te hebben op de 
werking van het eiwit. Er is dan dus sprake van 
een verandering in het DNA die verder geen 
consequentie heeft. Maar als het een aminozuur 
betreft dat op een cruciale plek in het eiwit zit, 
dan kan die ene puntmutatie in het DNA er toe 
leiden dat het eiwit niet goed werkt. 

Bij het kopiëren van het DNA kunnen ook 
´letters´ tussengevoegd worden (insertions), of 
juist wegvallen (deletions). Deze mutaties worden 
indels genoemd. Er ontstaan dan vanaf die indel 
andere drie-letter-coderingen. Wanneer deze 
indel in een gen zit dat tot expressie komt, kan 
een onwerkzaam eiwit gevormd worden. 
Ook kunnen DNA-segmenten extra gekopieerd 
worden (duplicaties). Soms wordt een segment 
verkeerd-om ingebouwd (inversies). Vaak leiden 
deze mutaties meteen tot celdood, maar niet 
altijd. Als de gemuteerde cel blijft leven, hebben 
de ´nakomelingen´ van die cel diezelfde mutaties, 
maar al onze overige cellen niet. Deze mutaties 
worden ook wel somatische mutaties genoemd. 
Ze zitten dus niet in onze zaad/ei-cel, en worden 
niet overgedragen van ouder op kind. 

Indeling in (sub)groepen
Zoals iedereen een unieke DNA-volgorde heeft, 
zo heeft iedere kankerpatiënt een tumor met 
een unieke DNA-volgorde. Naarmate de tumor 
evolueert en uitzaait komen er meer mutaties 
bij. Wanneer van een uitzaaiing een biopt 
afgenomen kan worden, kan met de whole 
genome sequencing-techniek de hele 
DNA-volgorde van de uitzaaiing bepaald 
worden. Er is momenteel onderzoek gaande om 
de enorme berg aan data te analyseren: welke 
mutaties spelen een rol bij het ziekteverloop; 
welke mutaties zijn van belang voor een goede 
respons op een bepaalde behandeling; welke 
mutaties spelen een rol bij de ontwikkeling 
van therapie-resistentie. Wanneer die kennis 
vergaard is, kunnen patiënten ingedeeld 
worden in groepen met eenzelfde cruciale 
mutatie. Als er een chemotherapie bekend is 
die ingrijpt op de betreffende cruciale mutatie, 
kan die therapie gericht aan die groep patiënten 
gegeven worden. Patiënten zonder die mutatie 
hebben zeer waarschijnlijk geen baat bij die 
chemotherapie. Zeker wanneer het gaat om 
een middel met belastende bijwerkingen 
is die kennis heel belangrijk. Naarmate het 
inzicht voortschrijdt zullen de groepen verder 
opgesplitst kunnen worden in subgroepen, met 
aanknopingspunten voor onderzoek naar nieuwe, 
gestratificeerde behandelingen. 

De kennis-in-ontwikkeling van deze uiterst 
ingewikkelde materie (hier verkort in lekentaal 
beschreven) wordt nu al in studieverband 
toegepast. Meer hierover in het volgende 
nummer van Nieuws. n

Een berg aan data is nog 
geen kennis, en kennis is 

nog geen begrip
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 Ate Vegter

Vanmorgen had ik weer een afspraak 

in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik kom 

daar sinds mijn prostaatoperatie in 2012 

regelmatig. 

Nu weer elke drie maanden, want de 
PSA-waarde loopt op. Ik kom er graag, want 
daar ben ik de regel en niet de uitzondering. 
Het ziekenhuis heeft de laatste jaren een 
ingrijpende verbouwing ondergaan en het is nu 
allemaal veel mooier en beter en je moet ook 
veel langer lopen van de parkeerplaats naar de 
ingang, want de ondergrondse parkeergarage is 
magazijn geworden. Tot zover niets dan lof. 

Iemand nog koffie?
Ik meld mij bij een computer en pak een kop 
koffie uit de koffieautomaat. 
Even later komt er een dame langs met een 
koffiewagen:
- Iemand nog koffie?
Niemand reageert.
Ze kijkt even rond, en zegt dan, bijna 
fluisterend:
- De koffie uit die automaat hier schijnt niet 
zo lekker te zijn, maar wij komen hier elke dag, 
meestal zo rond een uur of elf.  ›

Durf het te zeggen

Vriendelijk en behulpzaam 
en altijd deskundig en attent
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Bijna gooi ik mijn koffie weg en vraag haar een 
kopje, maar ik wacht te lang en het moment is 
voorbij, maar ze heeft gelijk. De koffie is niet 
te drinken.

Personeel van het AvL is top
Ik hoor de dokter mijn naam roepen. Ik geef 
een hand en we lopen naar de spreekkamer. 
Het personeel van het AvL is echt altijd top. 
Vriendelijk en behulpzaam en altijd deskundig 
en attent, behalve dan deze dokter. Deze hangt 
onderuitgezakt achter de computer en komt 
tijdens het hele gesprek ook geen moment 
overeind:

- Heeft u nog klachten?
- Nee.
- O, u heeft geen klachten?
- Nee, ik heb nergens last van, als u dat bedoelt.
- De PSA-waarde is nu 0,52, dat is weer een   
 verdubbeling.
- Ja, dat zat er wel in. Ik dacht altijd dat van alle   
 kankers prostaatkanker wel één van de luiste is,  
 maar hij begint nu toch op stoom te komen.
- We hebben het daar vorige keer al uitvoerig 
 over gehad. U wilt geen operatie?
- Nee, dat lijkt mij gezien het geringe resultaat en  
 de uitgebreide bijwerkingen geen goed pad. 
 Wat is het scenario, als de PSA zo blijft stijgen?
- Dat durf ik niet te zeggen, het kan alle kanten 
 op, het kan ook stabiliseren of sneller gaan.
- Maar als de PSA zo blijft stijgen als nu.
- Dan moeten we hormoontherapie overwegen.
- Bij welke waarde?
- Dat durf ik niet te zeggen. Je weet niet hoe 
 snel het gaat.
- Maar bij welke PSA-waarde beginnen we dan
 mogelijk met de hormoontherapie?
- Zo rond de vijf.
- Dus als het elke drie maanden verdubbelt, dan is
 dat over, even kijken, 0,5, 1, 2, 4, 8, dat is dan
 over zeg maar negen maanden.

- Dat durf ik niet te zeggen.
- Daarom zeg ik het. En na de hormoontherapie?
- Hoe bedoelt u?
- Wat doen we na de hormoontherapie, als die 
 is uitgewerkt?
- Dan volgt chemotherapie, maar dat is nu nog 
 niet aan de orde.
- Dat begrijp ik.
- Overweegt u nog bestraling als de kanker in 
 één klier gelokaliseerd kan worden?
- Dat is een moeilijke vraag. Als het wat oplevert
 wel, maar als het meer schade toebrengt niet.
- Je kan altijd wat kapotmaken, zoals de
 urineleider. En u bent al bestraald, dus dat wordt  
 lastig.
- Dat maakt mijn beslissing gemakkelijker. 
 Laten we het niet doen.
- Goed. Dan maken we een nieuwe afspraak 
 over drie maanden.

Hoe is het met mevrouw S.?
(Mevrouw S. is een buitengewoon charmante 
vrouw van een zekere leeftijd, waar ik al veel van 
dit soort gesprekken mee gedaan heb en waarmee 
het altijd klikt. Opeens werd zij vervangen door 
deze dokter, ik weet niet waarom, maar ik ga het 
nu terugdraaien.)
- Goed.
- Ik wil graag een afspraak met haar.
- Dat is prima, wanneer?
- Over drie maanden.
- O, in plaats van deze afspraak.
- Precies.
- Dat kan.
- Dat is fijn.
Het wordt in de computer aangepast en we 
nemen afscheid. Bij het secretariaat maak ik de 
afspraak met mevrouw S. Blij dat dat gelukt is 
zoek ik de Volvo op en rij door de regen 
naar huis. n
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‘Nog even koffie doen?’
‘Ja, kan.’
‘Twee koffie graag’, zeg ik tegen de vrouw die 
ongeïnteresseerd langs ons heen kijkt. 
We pakken de koffie aan en lopen naar een plek 
waar we kunnen zitten en kijken naar mensen die 
langs lopen. 
Waar anders stilte een spanning oproept, voelt 
nu het zwijgen als de enige optie in ons zijn.
‘Als we nou gewoon niet gaan?’
‘Dan kunnen ze het ons ook niet zeggen’, vult hij 
aan.
We volgen alle mensen die langs komen met 
onze ogen en zakken weer weg in onze eigen 
wereld.
Ik kijk naar hem en mijn liefde voor hem stroomt. 
We zijn zo verbonden. Het kan niet zo zijn dat wij 
uit elkaar gescheurd gaan worden. 
‘Wat denk jij?’
‘Ik denk foute boel…jij?’
‘Ja, heb er een slecht gevoel bij.’
Mijn ogen vullen zich met tranen, ik kijk naar de 
grond. Huilen is nu geen optie. 
Ik nip aan mijn koffie en slik een paar keer. 
‘We hadden eigenlijk een fles champagne 
moeten meenemen met drie glazen en die arts 
daarmee overvallen’, zegt hij.
‘Ja, dat hij geen kant meer op kan met het 
slechte nieuws.’
Dan kunnen we tegen hem zeggen ‘zegt u het 
maar, we zijn voorbereid op de goede dingen die 

u ons gaat meedelen. We hebben de champagne 
maar meegenomen. U ook een glas? Proost.’
‘Dan zetten we hem klem.’
We schieten samen in een wat overspannen, 
onbedaarlijke, slappe lach. 
Het geeft ons het gevoel dat we iets in de hand 
hebben.
We hikken nog wat na en vegen de tranen uit 
onze ogen.
‘Zullen we?’
Ik knik en we staan op. De realiteit voelen we als 
zware stenen die we meeslepen terwijl we weer 
verder lopen. 
We hebben deze route door het ziekenhuis vaker 
gelopen, maar alles lijkt nu anders. 
‘Hallo, we hebben om drie uur een afspraak.’
‘Ik zie het, u mag daar nog even plaats nemen.’
We lopen naar de aangewezen stoeltjes en gaan 
zitten. 
‘Ik heb om drie uur mijn afspraak’, zegt een vrouw 
tegen haar buurvrouw. 
Ik kijk naar de klok, het is drie uur. 
‘Mevrouw van der Steen’, roept onze arts. 
Zij staat op en gaat naar binnen. Hij loopt dus op 
schema.
Ik kijk weer naar de klok. Om tien over drie zijn 
wij aan de beurt. Ik kijk naar hem en daarna naar 
de grond. 
‘Kon het maar altijd zo blijven dat we niets wisten 
he?’
‘Ja, dadelijk verandert ons leven voor altijd.’
De minuten vertragen met de seconden. 
We wanen ons in een cocon. 
We horen voetstappen onze kant opkomen. 
Dit is het. Het hier en nu. Laat het dan ook 
maar gebeuren. We laten ons meenemen in de 
onvermijdelijke golf die ons naar onze toekomst 
meesleurt. n

Marijke Galgenbeld

Samen en alleen
Samengeklonken bewegen wij ons van 

de parkeergarage naar de centrale hal 

van het ziekenhuis. Zwijgend begeven 

wij ons individueel in een warboel van 

gedachtegangen. 
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Mede omdat een dergelijke verzekering ook 
gevraagd kan worden bij het afsluiten van een 
hypotheek en omdat de minister van financiën 
Wopke Hoekstra het belangrijk vindt dat voormalig 
patiënten de draad weer kunnen oppakken en niet 
onnodig worden belemmerd in hun persoonlijk 
leven en maatschappelijk functioneren, wil hij 
hiervoor een oplossing vinden. Dat heeft hij in 
december middels een brief aan de Tweede Kamer 
laten weten. 

Voorgestelde oplossing 
Hoe ziet dat ‘schone lei’-beleid er uit? De minister 
is van plan om voor overlijdensrisicoverzekeringen 
te regelen dat ex-kankerpatiënten die ziektevrij zijn 
gebleven na een bepaalde termijn niet meer aan 
hun verzekeraar hoeven te melden dat ze kanker 
hebben gehad als de verzekeraar vraagt naar zijn 
of haar medisch verleden. De algemeen geldende 
termijn zal tien jaar zijn; voor personen die 

minderjarig waren toen kanker werd vastgesteld 
zal dat vijf jaar zijn. Daarnaast zal voor bepaalde 
vormen van kanker een kortere termijn dan tien 
jaar worden gehanteerd als dat op basis van de 
heersende medische, actuariële en statistische 
inzichten gerechtvaardigd is. Kortere termijnen 
moeten in overleg vastgesteld kunnen worden als 
de meest recent beschikbare data daar aanleiding 
toe geven. 

Algemeen verbindend
Deze in te voeren regeling heeft tot gevolg dat 
ex-kankerpatiënten niet vanwege hun ziekte-
verleden voor een overlijdensrisicoverzekering 
kunnen worden geweigerd of aan hen daarvoor 
een hogere premie in rekening kan worden 
gebracht. Het kader dat de minister voor ogen 
heeft is vergelijkbaar met dat in Frankrijk en België 
en is voor de gehele verzekeringssector bindend. 
Ook wil hij de nodige flexibiliteit behouden om 
snel aan te kunnen sluiten bij de voortschrijdende 
medische inzichten.  
In de uitwerking zal ook worden bezien welke 
afbakeningen in leeftijd of een bovengrens in het 
verzekerd bedrag wenselijk zijn. 
De minister verwacht de voornoemde Algemene 
Maatregel van Bestuur (AMvB) medio 2020 te 
kunnen publiceren. 

Andersoortige verzekeringen
De hierboven geschetste maatregelen richten 
zich op de overlijdensrisicoverzekering, die de 
minister met voorrang wil oppakken. Ook gaat 
er gekeken worden of er aanleiding is voor 
een regeling voor andere verzekeringen als de 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en mogelijk 
ook uitvaartverzekeringen. n

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
kamerstukken/2019/12/12/kamerbrief-over-
verzekeringen-ex-kankerpatienten                      

Schone lei voor ex-
kankerpatiënten
 Berrie van der Heide

Een deel van de ex-kankerpatiënten 

ervaart belemmeringen bij het afsluiten 

van een overlijdensrisicoverzekering. 



46

Doorloper Door Dirry Koomans

U KUNT DE OPLOSSING DOORGEVEN

DOOR DE LETTERCOMBINATIE IN DE

DIAGONALE RIJ DOOR TE GEVEN.

Stuur uw oplossing van de 
doorloper voor 1 mei 2020 naar: 
ProstaatKankerStichting.nl
T.a.v. Redactie Nieuws
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht
of e-mail naar: redactienieuws@ 
prostaatkankerstichting.nl

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

Prijswinnaars puzzel Nieuws 33: 
Frans Stikkelbroeck, Oirschot 
Antoon Seelen, Breda M.M. 
Groen, Oudkarspel 

De oplossing van de puzzel uit 
Nieuws 33 luidde: 2 nul 2 nul: die 
dubbele cijfers staan voor een jaar 
om samen dubbel sterk door te gaan!

puzzel Door Dirry Koomans

Horizontaal:

1. rijgsnoer- vr. beroep-lekkernij

2. natuurverschijnsel- schuifbak- ind. gerecht- muzieknoot

3. gast- vechten- steun

4. golfterm-meertje-belezen- water in Amsterdam

5. bewaarplaats voor bep.voedsel- meisjesnaam

6. behoeftig- aardig-voorzetsel- woonboot- stop!

7. (onzin) kletsen- med. specialisme (afk)- kerklied

8. spil- eveneens- stuk- deel v.e. wiel-

9. ent- bep.Ned.soc.wet- specerij- selenium

10. forto (muz. afk.)- die zit er warmpjes bij- muziekinstrument

11. wanneer- zeedier- deel v. e. franse ontkenning-elke

12. manuscript- elite- testen

13. ik- oprispen- plaats in N-Holland

14. waterstand- neerslag- Amsterdams museum

Verticaal:

1. balsport- Griekse letter- wig

2. eenjarig dier- soort- rund- schouwburgrang

3. telwoord- circulatie- ironie

4. roemrijk- kansspel- insect

5. geneesmiddel- kilowatt- tropisch product

6. bergplaats voor tijdschriften etc.- lichaamsdeel

7. zangstem- grond om boerderij- kon. hoofddeksel- stonde

8. baas- vroegere rijkspolitierang (afk)- Fries water

9. jammer- lengtemaat- in orde- boom- op dit moment

10. deel van het gebit- omslag- vogel

11. boom- broche- asvaas-

12. reis- elkander- Europeese vrouw

13. dun- staat in USA- fel soort licht- rivier in Utrecht

14. weefsel- draaien- soort onderwijs.

De puzzel is beschikbaar gesteld 
door FNV Veiligheid

U KUNT DE OPLOSSING DOORGEVEN DOOR DE 
LETTERCOMBINATIE IN DE DIAGONALE RIJ DOOR TE GEVEN.

Stuur uw oplossing van de doorloper voor 1 mei 2020 naar: 
ProstaatKankerStichting.nl, T.a.v. Redactie Nieuws, Postbus 8152, 
3503 RD Utrecht, of e-mail naar: redactienieuws@ prostaatkankerstichting.nl

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

De puzzel is beschikbaar gesteld door FNV Veiligheid 

Prijswinnaars puzzel Nieuws 33: 
Frans Stikkelbroeck, Oirschot, 
Antoon Seelen, Breda 
M.M.Groen, Oudkarspel

De oplossing van de puzzel uit Nieuws 33 luidde: 2 nul 2 nul: die dubbele cijfers 
staan voor een jaar om samen dubbel sterk door te gaan!

Horizontaal:
1.  rijgsnoer- vr. beroep-lekkernij
2.  natuurverschijnsel- schuifbak-  
 ind. gerecht- muzieknoot
3.  gast- vechten- steun
4.  golfterm-meertje-belezen-   
 water in Amsterdam
5.  bewaarplaats voor bep.  
 voedsel- meisjesnaam
6.  behoeftig- aardig-voorzetsel-  
 woonboot- stop!
7.  (onzin) kletsen- med.   
 specialisme (afk)- kerklied
8.  spil- eveneens- stuk- deel v.e.  
 wiel
9.  ent- bep.Ned.soc.wet-   
 specerij- selenium
10. forto (muz. afk.)- die zit 
 er warmpjes bij-    
 muziekinstrument
11. wanneer- zeedier- deel v. e.   
 franse ontkenning-elke
12. manuscript- elite- testen
13. ik- oprispen- plaats in   
 N-Holland
14. waterstand- neerslag-   
 Amsterdams museum

Verticaal:
1.  balsport- Griekse letter- wig
2.  eenjarig dier- soort- 
 rund- schouwburgrang
3.  telwoord- circulatie- ironie
4.  roemrijk- kansspel- insect
5.  geneesmiddel- kilowatt-   
 tropisch product
6.  bergplaats voor tijdschriften  
 etc.- lichaamsdeel
7.  zangstem- grond om   
 boerderij- kon. hoofddeksel-  
 stonde
8.  baas- vroegere rijkspolitierang  
 (afk)- Fries water
9.  jammer- lengtemaat- in orde-  
 boom- op dit moment
10. deel van het gebit- omslag-   
 vogel
11. boom- broche- asvaas
12. reis- elkander- Europeese   
 vrouw
13. dun- staat in USA- fel soort   
 licht- rivier in Utrecht
14. weefsel- draaien- soort   
 onderwijs.
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Waar schreven wij 
over de laatste 2 jaar?

Pag  Nr 33 december 2019
5  Belang van een goede conditie
10  Huisartsenrichtlijn prostaatkanker
13  Donateurs dag
23  Theo Pater ervaringsverhaal
25  AvL - Publiekslezing over prostaatkanker
29  Behandelvolgorde uitgezaaide prostaatkanker
31   Henk Sepers ervaringsverhaal
33  Vervolg Ate Vegter ervaringsverhaal
38  Voeding en kanker
41  Hoeveel water drinken? 

Pag  Nr 32 september 2019
5  Urologie – een prachtig vak
7  Fred Guurink ervaringsverhaal 
10  Voedingssupplementen
13  Grip op vermoeidheid
14  Ervaringen Hans en Ludo
17  Oncologische fysiotherapie
19  Lezersonderzoek PKS Nieuws
23   Ervaringsverhaal Ate Vegter
25  Bekkenfysiotherapie
29  Start lotgenotengroep Zaandam
31   Ervaringsverhaal Jan Hageman
37  Ervaringsverhaal John Schraven

Pag  Nr 31 juni 2019
5  IPSO Inloophuizen
7  Arthur van Soeteren ervaringsverhaal 
11  Nanoknife, PSMA scan St. Antonius
14  Moos ff weg
17  Casemanagement Beatrix zhs
23  College Tour in UMCU
25  Vrijwilligersdag 2019
28   Ervaringsverhaal Huub Seelen
31  Kankerzorg in beeld
33   Mannenkliniek De Boer
37   Ervaringsverhaal Harry van der Werf

Pag  Nr 30 maart 2019
5  HMC Thema avond met Ivan Wolffers
7  Arts bijspijkeren over rol voeding
10  Opgeven is geen optie (Dick de Vos)
13  IPSO Inloophuizen
14  Probach studie nadert afronding
17  Ervaringsverhaal Tom en Marjo Swart
23  PKS en PKSS (Suriname)
25  HDR salvage brachy HMC Antoniushove
29  Ervaringsverhaal Bas

(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.)

31  A.R.T.Z.- ziekenhuizen samen voor diagnose
33  Ervaringsverhaal Gijsbert Dekker
34   UMCU Theranostics met Lutetium-177-PSMA
36  EMBRAZE, samen sterk tegen kanker
38  NFK, wat doet dat precies?
41  Ervaringsverhaal Harry van der Werf 

Pag  Nr 29 december 2018
5  Combinatie spreekuur St Antonius
13  Prostaatkanker en homoseksualiteit
17  Theo de Reijke, Raad van Advies PKS
19 Onvoldoende eerstelijns PK zorg (huisarts)
29 Pilot verbeterde keuzehulp PSA-test
34 MRI Linac nieuw bestralingsapparaat

Pag  Nr 28 september 2018
7 Prostaatkanker Netwerk rond AvL
10 Samen beslissen bij mCRPC
13 NVU
15 Hyperbare zuurstof
17 PCNN al 2 jaar actief
27 Vast aanspreekpunt in ziekenhuis 
30 Patiënten versie EAU-richtlijnen
35 Prostaatkanker en verzekeren
38 Prokeus studie en behandelkeuze boekje 

Pag  Nr 27 Juni 2018
7 Tweede MRIdian bij VUmc
10 Relaas vrijwilliger lotgenoten telefoon
12 Samen beslissen – de Kieswijzer
17 Integraal Kankercentrum Nederland IKNL
23 Ballonnetje tussen prostaat en endeldarm 
29 Het zit in de genen 
33  Waarom verschillende therapieën?
38 Powerpatiënt (vloeibaar biopt) 

Pag  Nr 26 maart 2018
5 Plasklachten geen aanwijzing prostaatkanker
10 Het deurknop gesprek
13 Sneller duidelijkheid tegen lagere kosten
20 Vloeibaar biopt via circulerende tumorcellen
24 Kwaliteitsgroep ProstaatKankerStichting.nl
29 Case-management urologische oncologie
35 PEPPER-studie 
41 Veelbelovend onderzoek computer-
 diagnostiek
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 Berrie van der Heide

In december 2019 is een 

werkgroep van start gegaan om het 

Prostaatkankerlogboek te actualiseren 

en waar nodig te herschrijven. 

De door het bestuur ingestelde werkgroep 
staat onder leiding van Bert Smid, niet meer 
praktiserend huisarts, die de actualisering 
begeleidt. Mee- en tegenlezers zijn leden uit de 
Kwaliteitsgroep en de redactie van Nieuws.

Gewijzigde richtlijnen
Bert Smid: ‘We doen het nu nog met een herziene 
7e druk uit 2019, maar we zijn inmiddels gaan 
werken aan een wat grondiger herschrijven. 
Veel van het huidige boek is nog onverkort goed, 
maar op meerdere plekken zal een en ander 

herschreven moeten 
worden, vooral 
door gewijzigde 
richtlijnen. 
Richtlijnen die sinds 
een paar jaar niet 
meer in zijn geheel, 
maar per onderdeel 
(module) worden 
gewijzigd. Denk 
bijvoorbeeld, heel 
actueel, aan 
de module 
Prostaat MRI die 
sinds kort onderdeel 
van de richtlijn 
prostaatcarcinoom 
voor urologen is.’

Half oktober klaar
‘In januari van dit jaar is vastgesteld welke 
tekstdelen aangepast of geactualiseerd moeten 
worden. Vervolgens zijn de externe schrijvers en 
de eindredacteur bij de uitgever nu aan zet om 
met voorstellen voor nieuwe teksten te komen. 
In de loop van juni 2020 moet het schrijversteam 
klaar zijn en een nieuw manuscript afleveren. 

De eindredacteur kan dan de puntjes op de i gaan 
zetten en terugkoppelen naar schrijvers en 
meelezers. Ook worden de leden van de Raad van 
Advies gevraagd om onderdelen tegen te lezen. 
Daarna komen vormgeving en productie aan bod 
en verwachten we half oktober klaar te zijn’, aldus 
Bert Smid.

Eigen handboek
Het Prostaatkankerlogboek bestaat sinds 2009. 
Bert Smid daarover: ‘de toenmalige voorzitter 
van de SCP (rechtsvoorganger PKS, redactie) 
Pieter van Zanten werd getipt over een serie 
van voorlichtingsboeken voor patiënten in 
Duitsland. Pieter vroeg mij om daar eens naar 
te kijken. En zo geschiedde. De opzet van die 
Duitse boeken was goed, maar was vooral een 
aanzet om in Nederland te gaan werken aan een 
eigen handboek over prostaatkanker, geschreven 
voor mannen met prostaatkanker. Dat moest 
een boek worden met informatie gebaseerd 
op de richtlijnen van de urologen met kritische 
kanttekeningen bij diezelfde richtlijnen. Een 
en ander met het doel mannen (en partners/
kinderen) goede informatie te geven over 
alles wat met prostaatkanker te maken heeft 
en anderzijds als een keuzehulp en logboek in 
het gesprek met de behandelende artsen en 
verpleegkundigen. 
Zo kwam in 2009 het Prostaatkankerlogboek op 
de markt. Een boek dat sindsdien een plek heeft 
gekregen in de voorlichting aan patiënten en 
ook wervend werkt als welkomstgeschenk bij het 
worden van donateur van de PKS. Ook vanuit de 
boekhandel en onder andere zorgverzekeraars is 
er ook nog steeds vraag naar het boek’. n

 

Prostaatkankerlogboek 
wordt geactualiseerd

Het logboek is hulp in het 
gesprek met de behandelende 

artsen en verpleegkundigen
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Prostaatkankerlogboek 
wordt geactualiseerd

 Aart J. van Dijk

Hans Rensen is 62 jaar. Hij werkt al 

35 jaar als verpleegkundige. Hij werkt 

als dialyse verpleegkundige bij het 

Dialyse Centrum Zoetermeer, gevestigd 

in het LangeLand Ziekenhuis (LLZ) in 

Zoetermeer.

Hans is zeer geïnteresseerd in computers, zeilen 
en auto’s en Formule 1 races. Zijn vrouw Yvette 
is eveneens als verpleegkundige werkzaam in 
het LLZ. Beiden zijn enthousiaste wandelaars en 
hebben de 4daagse van Nijmegen een aantal 

keren gelopen. Yvette 
heeft het gouden kruis 
(10x de 4daagse gelopen). 
Hans hoopt dat dit jaar te 
bereiken. 

De vader van Hans was prostaatkankerpatiënt, 
maar overleed uiteindelijk aan een andere ziekte. 
Dat was reden voor hem om vanaf zijn 
50e jaar via zijn huisarts jaarlijks zijn PSA te laten 
controleren. Ieder jaar steeg de PSA een beetje. 
In de eerste helft van 2019 liep de PSA op van 
3,1 naar 4,5. Daarop kreeg hij het advies van 
zijn huisarts om een uroloog te kiezen en 
verder onderzoek te laten doen. 
Dat onderzoek vond plaats in het 
Reinier Haga Prostaatkankercentrum in Delft. ›

Toch wel een 
beetje een bofferd

Een ervaren verpleegkundige als patiënt

Hans en Yvette na afloop 
van de 4daagse van 
Nijmegen (4x40 km)
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Twee biopten positief (ongunstig)
In slechts twee dagen tijd werden de noodzakelijke 
onderzoeken uitgevoerd. 
Maar er moesten biopten worden genomen 
(PSA was inmiddels gestegen naar 6) en daarop 
moest Hans zes weken wachten. Van de tien 
biopten bleken er twee positief (ongunstig) te zijn 
met een Gleason score van 3+3. Hans kon kiezen 
uit de vier behandelopties. Afwachten was niet 
aan Hans besteed, hij wilde actie! Brachytherapie 
zag Hans niet zitten omdat hij net opa was 

geworden en toch wel graag zijn kleindochter op 
schoot wilde nemen. Hij koos voor een radicale 
prostatectomie. De operatie werd begin november 
2019 uitgevoerd. De prostaat werd verwijderd, 
zes weken erna was de PSA 0,01, maar er was 
nog wel sprake van lichte urine-incontinentie. 
Daarover voelde hij zich wat onzeker. 
De bekkenbodemtherapeute vertelde Hans echter 
dat zij nog nooit een patiënt had gezien waarmee 
het zó goed was gegaan. Dit interviewgesprek 
vond twee maanden na de operatie plaats. 
Hans: ‘Ik heb nog maar weinig last van 
incontinentie, overdag en ‘s nachts gebruik ik vaak 
geen inlegger meer en ook bij niezen gaat het 
inmiddels goed. Er is nog steeds verbetering’. 

Hans heeft tijdens de behandeling vijfmaal te 
maken gehad met een uroloog. Iedere keer was 
het een andere uroloog. Dat heeft hij als minder 
prettig ervaren. Daartegenover stond dat er 
na de eerste paar bezoeken steeds een triage-
verpleegkundige was die hem begeleidde na het 
gesprek met de uroloog en de uitslag nog eens 
besprak. Dat heeft hij absoluut als zeer prettig 
ervaren. 

Vreemde rol
Hans was al 35 jaar gewend om te acteren 
rondom een ziekenhuisbed. Nu lag hij er ineens 
in als patiënt. Hoe heeft Hans, de zeer ervaren 
verpleegkundige, zijn behandeling als patiënt 
ervaren?
Op de één of andere manier voelde het vertrouwd 
om in een, weliswaar vreemd, ziekenhuisbed te 
liggen. ‘Je vindt het natuurlijk wel een vreemde 
rol’. Verpleegkundigen spraken hem aan met ‘jij’ 
in plaats van met ‘u’ als ze zijn beroep wisten. 
Dat vond hij prettig. Maar er waren ook wel wat 
andere ervaringspunten. Hans brengt in zijn werk 
dagelijks naalden/infusen in bij dialysepatiënten 
maar toen bij hem een infuus werd ingebracht 
vond hij dat nogal pijnlijk: ‘Ik wist niet dat het zo 
pijnlijk is!’. 
De katheter heeft hij als erg vervelend ervaren en 
ook pijnlijk. Het was nogal een gehannes met de 
dag-urinezak aan zijn been en de nacht-urinezak 
voor aan bed. 

Hoe was Hans als patiënt? Yvette: ‘Hans was 
soms een wat eigenwijze patiënt. Hij had een te 
laag zuurstofgehalte in zijn bloed en kreeg een 
“zuurstofbril” in zijn neus. Regelmatig deed hij die 
bril uit (“anders kan ik niet met de dokter praten”), 
maar dat was natuurlijk niet de bedoeling’. 
Ook zei hij tegen de uroloog dat hij wel naar huis 
kon na één nacht, terwijl hij volgens afspraak 
twee nachten moest blijven. Hans moest zichzelf 
gedurende 30 dagen een prikje tegen trombose 
geven. Hij had daar een aversie tegen. Toen er 
nog 12 dagen te gaan waren stelde hij voor om er 
mee te stoppen, ‘Het lijkt me wel genoeg zo, 
ik beweeg wel voldoende’, maar hij moest tóch de 
kuur afmaken.  

Hans heeft de verzorging in het ziekenhuis als erg 
prettig ervaren en is inmiddels weer voorzichtig 
aan het werk.

Het lijkt er op dat hij er goed vanaf is gekomen, 
toch wel een beetje een bofferd! n

Bezoek onze website voor meer ervaringsverhalen
www.prostaatkankerstichting.nl/Lotgenoten/
ervaringsverhalen

Hans vertroetelt zijn Mazda sportauto 

‘Ik wist niet dat het 
zo pijnlijk is!’
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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


