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Betere
fitheid en
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tijdens kanker

Wij zijn
er voor u
Prostaatkankerstichting
(PKS) wil er zijn om mannen
die geraakt zijn door
prostaatkanker te vinden
en te verbinden, ze te
informeren en samen de
kwaliteit van leven van
patiënten en hun naasten
te verbeteren.
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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 zomer is begonnen. Normaal gesproken is dit de tijd van plannen
maken en voorbereidingen treffen voor de vakantie en genieten van het
mooie weer. Maar nu bevinden we ons in een situatie die dit alles in een
ander daglicht stelt. Allereerst spreek ik namens het bestuur de hoop uit
dat het u goed gaat, dat u en uw naasten goed door deze tijd van crisis
zijn gekomen en dat u gezond mag blijven zolang het coronavirus ons
land in zijn greep houdt. Al met al een zware tijd waarin we onze dierbaren
alleen op afstand of soms zelfs helemaal niet hebben kunnen ontmoeten.
We denken aan eenieder die deze moeilijke beperkingen van het leven
met corona aan den lijve ondervindt.
Mogelijk is het u al opgevallen dat de naam en het logo van PKS een
klein beetje zijn gewijzigd. Sinds begin juni is de naam
ProstaatKankerStichting.nl gewijzigd in de Prostaatkankerstichting.
Een eenvoudiger schrijfwijze die foutieve weergaven moet voorkomen.

Van de
voorzitter

Het bestuur heeft vorige maand helaas moeten besluiten om de landelijke
donateursdag, die gepland stond op 8 oktober, te annuleren en door te
schuiven naar volgend voorjaar. Gezien de grootte van de opkomst kunnen
we de veiligheid van onze bezoekers niet garanderen. Ook de lotgenotenen informatiebijeenkomsten zijn in elk geval tot september geschrapt.
Niemand kan nog voorspellen hoe de situatie daarna is, maar we hopen
dat deze bijeenkomsten vanaf die datum weer voorzichtig hervat kunnen
worden.
Prostaatkankerzorg naar hoger plan
De gesprekken over goede diagnostiek en concentratie van zorg zijn
inmiddels weer opgepakt. PKS heeft contact met meerdere netwerken
die zich hebben gevormd om expertzorg voor prostaatkankerpatiënten
na te streven. Recent heb ik gesproken met het Prostaatkankernetwerk
Nederland, waar o.a. het AvL in Amsterdam onder valt. Ook dit netwerk wil
PKS betrekken bij haar ambities om de kwaliteit van de prostaatkankerzorg
voor alle aangesloten ziekenhuizen naar een hoger plan te tillen.
De Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
voert momenteel gesprekken met alle
aangesloten patiëntenorganisaties
en KWF over een nieuwe vorm van
partnerschap om de patiëntenzorg voor de komende jaren te borgen. PKS
is actief betrokken bij de vormgeving van dit partnerschap.

Al met al een
zware tijd

Wellicht bent u al op de hoogte, op dit moment werkt een aantal
vrijwilligers van PKS aan een volledig herziene versie van ons populaire
Prostaatkankerlogboek. Het streven was om de nieuwe versie aan u te
presenteren tijdens de donateursdag. Maar omdat deze wordt uitgesteld
denkt het bestuur na over een andere manier om gepaste aandacht te
geven aan deze nieuwe uitgave. We houden u op de hoogte en gaan
ervan uit dat het logboek dit najaar beschikbaar is.
Kees van den Berg
Voorzitter
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Urologen
in corona
tijd

Dr. Langbein:

Dr. Busstra:

Prof. De Jong:

Opvallend minder urologische
spoedgevallen via de SEH (Spoed
Eisende Hulp) gezien.

Voor mij is het
vreemd verlopen.

90% van de
IC- patiënten kwamen van
elders in het land.

Wim Nak
Het virus Covid-19 heeft de afgelopen
maanden ons leven zwaar geraakt.
Alle nieuwsmedia staan/stonden daar
bol van.
De redactie van Nieuws was benieuwd naar hoe
het onze urologen is vergaan tijdens de eerste
maanden van de crisis. Onze vragen daarnaar
werden beantwoord door dokter Busstra
(Rotterdam), dokter Langbein (Zaandam) en
professor De Jong (Groningen). Hieronder volgt
een greep uit hun antwoorden.

Persoonlijk besmet geraakt?
Van deze drie urologen is alleen dokter Busstra
besmet geraakt. Hij zegt daarover: ‘Voor mij is
het vreemd verlopen. Waar het ziekenhuis begin
maart nog niet tegen het handen schudden was,
had ik zelf voor het spreekuur al bordjes gemaakt
met dat de dokter geen handen schudt. Ook nog
nooit zoveel alcohol op m’n handen gesmeerd in
de eerste weken. En toch…
Op 10 maart in de avond koorts, spierpijn en
hoofdpijn. Omdat ik in meerdere ziekenhuizen
werk ben ik meteen thuisgebleven en de
volgende dag getest: positief!! Ofschoon ik na
een halve dag geen koorts meer had en het ›
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met paracetamol goed te doen was, bleef ik met
het hele gezin twee weken thuis. Voor de kinderen
een grote impact, maar de daaropvolgende week
sloten alle scholen al en zaten hun klasgenoten
bijna in hetzelfde schuitje. Het meest vervelende
is het idee dat je anderen kunt besmetten.
Mijn vrouw en kinderen kregen het ook, zij het
met heel milde klachten en ik heb gelukkig geen
collega’s of patiënten in gevaar gebracht. Vier
operaties die ik moest doen werden door collega’s
gedaan en de spreekuren, die konden telefonisch!
In feite heb ik dus maar drie dagen niet gewerkt.’

En dokter Busstra had zich er zelf wel op
voorbereid, had via e-learning zijn vroeger
opgedane kennis inzake beademing weer
opgefrist. Maar achteraf onnodig. Hij zegt:
‘Dokters in opleiding hebben die kennis immers
nog het meest vers in hun geheugen. Daarom zijn
de jongere dokters op de IC en op de Corona
afdelingen ingezet en als uroloog hielden wij de
zorg over de urologie, daar zijn wij dan weer goed
in!’

Veel afspraken uitgesteld of afgezegd?
In Groningen waren maar heel weinig
besmettingen. Prof de Jong zegt: ‘90% van de
IC- patiënten kwamen van elders in het land.
Afzeggingen waren dus nauwelijks nodig. En als
er al afgezegd werd, dan veelal op verzoek van de
patiënt. Wel werden geplande controle bezoeken
grotendeels via een belconsult afgehandeld’.
Dokter Langbein zegt: ‘In Zaandam hebben we
oncologische behandelingen praktisch normaal
kunnen laten doorgaan. Andere afspraken zijn
merendeels telefonisch opgelost, een klein deel is
uitgesteld en voor geplande biopten hebben we
het alternatief van een MRI geboden.’
En vanuit Rotterdam zegt dokter Busstra:
‘95% van de spreekuren verliepen telefonisch.
Alleen het hoognodige ging door. Een enkel
prostaatbiopt nog… Operaties leken in gevaar
te komen. Maar patiënten met een laag risico
tumor bleven liever thuis: uitstel van de operatie
is voor laag risico tumoren zeer verantwoord
terwijl elk bezoek buitenshuis een risico op
coronabesmetting zou inhouden. De hoog risico
en matig risico prostaat tumoren werden nog
steeds geopereerd, zonder oplopen van de
wachtlijst.’

Nog nooit zoveel
alcohol op m’n handen
gesmeerd. En toch…
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Zelf bijgesprongen op Covid afdeling of
IC?
Van deze urologen heeft alleen dokter Langbein
in Zaandam geassisteerd op de Covid afdeling.
In Groningen en Rotterdam was dat niet nodig.
Prof. De Jong moest in Groningen wel twee aio’s
afstaan ten behoeve van de Covid afdeling.

Hoe bevalt het nu snel toegenomen
werken met bel-afspraken?
Dokter Busstra is daar heel uitgesproken over:
‘Telefonisch spreekuur is iets waar ik tegenop
zag. Vooral bij slechte uitslagen. Maar wat bleek:
zonder één uitzondering vonden alle patiënten
het fijn dat ze het huis niet uit hoefden. Iedereen
was ook vol begrip en aan het eind van het
gesprek wenste niet ik de patiënt, maar de patiënt
míj sterkte. Omdat patiënten zich erop hadden
ingesteld konden ze, ook met slecht nieuws,
relatief goed omgaan en ze wisten ook dat ze
konden bellen als er nog vragen zouden rijzen. ›

Ik denk dat als de storm is gaan liggen, we het
telefonische consult en inmiddels het versneld
ingevoerde beeldbellen, zo hebben eigen
gemaakt, dat we dat veel vaker zullen doen.
Scheelt ook weer reiskosten en tijd. Voor de
patiënt althans. De consulten zijn minstens zo
tijdrovend als een gewoon consult.
Nu alleen nog iets vinden voor slechthorenden,
digibeten en oudere mensen die alleen zijn, dat

Operaties leken in
gevaar te komen
dat wel wat lastig zijn. Wanneer patiënt en dokter
elkaar al eerder gezien en gesproken hebben,
dan is het heel efficiënt. En voor de patiënt ook
gemakkelijk, want hij hoeft de deur niet uit en
het geeft hem een gevoel van veiligheid, want hij
hoeft niet naar het ziekenhuis waar coronapatiënten verpleegd worden.
Nog bijzondere observaties in
corona-tijd?
Dokter Busstra: ‘De ernst van de situatie
heeft ons flexibel en begripvol gemaakt in
de eerste maanden maar het was regelmatig
zo tegen je gevoel als arts in. Zo onwerkelijk
dat we in een welvarend land ineens
besluiten moesten nemen die, en dat
maakt bescheiden, in ontwikkelingslanden
nog altijd aan de orde van de dag zijn.
Maar het is zeker mooi om te zien hoe we
met zijn allen onze schouders eronder zetten
en oplossingen vinden.’
Dokter Langbein: ‘Opvallend minder
urologische spoedgevallen via de
SEH (Spoed Eisende Hulp) gezien.’
Prof. De Jong: ‘Alle aandacht gaat uit naar
de bestrijding van corona. Dat is terecht,
maar zaken als onderzoekswerk, opleiding
en het uitvoeren van experimentele
behandelingen lopen als gevolg
van corona wel flink vertraging
op.’

kan ook lastig zijn. De
meesten zetten de
telefoon op handsfree
en luisteren met z’n
tweeën.
En de slimmeriken
nemen het gesprek op.
Zouden meer mensen
moeten doen. Kunnen ze het
nog eens na luisteren of de huisarts
laten meeluisteren.’
Ook in Groningen en Zaandam wordt in het
algemeen het bel-consult zeer gewaardeerd.
Wederzijds. Maar voor een eerste consult kan

Tenslotte
Het is een bizarre tijd
geweest en eigenlijk
weet nog niemand bij
het schrijven van dit
artikel hoe en of de
samenleving tegen de
zomer weer een beetje
op het voorheen zo
'normale leven' is gaan lijken.
Het stuwmeer aan zorg voor
de mensen zonder een vorm
van kanker, dat wordt nog een hele
kluif straks...
Hopelijk kan na de zomer de normale zorg weer
op gang komen. n
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Een gepassioneerde Radiotherapeutoncoloog in het HagaZiekenhuis

Birgit G.
Hollmann,
een
betrokken
arts

Een pittige opleiding
In 1996 ging drs. Birgit Hollmann Moleculaire
biologie studeren aan de UvA. Haar grote
wens was om ooit directeur van Artis te
worden. Haar afstudeerscriptie handelde
over een virusonderzoek met betrekking tot
gentherapie. Zij liep stages bij het Academisch
Medisch Centrum en bij Crucell en schreef
haar scriptie bij het VU Medisch Centrum.
Zij miste patiëntencontact en besloot alsnog
geneeskunde te gaan studeren. Tijdens deze
studie nam zij het besluit om ‘Oncologisch arts’
te worden.
Na een jaar als zaalarts in het AvL te hebben
gewerkt wilde ze radiotherapeut-oncoloog
worden. Naast de oncologische aspecten vond
ze ook de technische aspecten die bij het vak
horen erg interessant.
Na een jaar op de interne geneeskunde in
Medisch Centrum Alkmaar kwam er een
opleidingsplaats voor radiotherapie in het AvL
voor haar beschikbaar.
Na een zesjarige opleiding rondde zij in 2014
deze studie af. Sinds 2014 is Birgit Hollmann in
het HagaZiekenhuis in Den Haag werkzaam als
radiotherapeut-oncoloog en maakt zij deel uit
van een team van vijf radiotherapeut-oncologen
en twee klinisch fysici. Daarnaast is ze
betrokken bij de Nederlandse Vereniging voor
Radiotherapie en Oncologie en de European
Society for Radiotherapy and Oncology.

Aart J. van Dijk

Prostaatkankerpatiënten hebben soms
te maken met een radiotherapeut,
een radioloog of een nucleair
geneeskundige.
Wat zijn de verschillen tussen deze aandachtsgebieden of overlappen ze elkaar?
Birgit Hollmann: ‘Van overlapping van deze
aandachtsgebieden is geen sprake, wel
werken ze soms samen’. In het kort zijn de
werkzaamheden als volgt verdeeld:
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Radiotherapeut
Radiotherapie is het behandelen van veelal
kwaadaardige cellen (ofwel kankercellen) door
middel van bestraling. De kankercellen worden
bestraald met als doel alle kankercellen en/of de
celdeling te stoppen. Voor de bestraling wordt
gebruik gemaakt van röntgenstraling die echter

vele malen sterker is dan de straling die gebruikt
wordt voor het maken van röntgenfoto’s.
Voor alle gebruikte straling geldt dat deze
onzichtbaar, niet te ruiken en niet voelbaar is.
Er kan op twee manieren worden bestraald:
uitwendig en inwendig (brachytherapie).
Voor radiotherapeutische zorg wordt regionaal
samengewerkt met het Leids Universitair
Medisch Centrum (LUMC), het Reinier de Graaf
Gasthuis en met het Haaglanden Medisch
Centrum. Voor bestraling bij prostaatkanker
wordt samengewerkt met het Reinier de Graaf
Gasthuis en het LangeLand Ziekenhuis in het
Reinier Haga Prostaatkankercentrum. Bij de
oprichting en vorming van het Reinier Haga
Prostaatkankercentrum was Birgit Hollmann
actief betrokken. ›

Radioloog
Een radioloog is een medisch specialist, die met
röntgenopnames of andere onderzoekmethoden
(echografie en MRI) vaststelt of een lichaamsdeel
of orgaan ziek is. Daarnaast kan de radioloog
in sommige gevallen de patiënt behandelen.
De radioloog wordt onder andere ondersteund
door MBB-ers (Medisch beeldvormings- en
bestralingsdeskundigen) en (klinisch) fysici.
Professor Barentsz, van het Radboudumc en
gespecialiseerd in radiologische diagnostiek zegt
weleens: ‘Het grootste deel van mijn werk is het
bekijken van plaatjes!’.
Nucleair Geneeskundige
Een nucleair geneeskundige is een medisch
specialist. Hij onderzoekt met name de functie
van organen en kan de patiënt zo mogelijk
behandelen door middel van radioactiviteit.
De nucleair geneeskundige wordt
ondersteund door MBB-ers met een specifiek
aandachtsgebied (de medisch nucleair werker),
klinisch fysicus met als aandachtsgebied nucleaire
geneeskunde en laboratoriummedewerkers voor
het bereiden van radiofarmaca (bron: LUMC).
Werkwijze
De patiënten die Birgit Hollmann behandelt zijn
voornamelijk borstkanker- en prostaatkankerpatiënten. Ze neemt alle tijd voor haar patiënten
en kan goed luisteren.
Zelf zegt ze: ‘Vanuit mijn hart ben ik arts
geworden’ en ‘Ik ben een betrokken arts die
altijd met persoonlijke aandacht klaar zal staan
voor de patiënten. Zowel voor, tijdens als na de
behandeling’. Na een intakegesprek komt er een
plan van aanpak. Daarbij wordt samen met de
patiënt beslist welke behandeling de juiste is.
In het geval van bestralingen speelt het
aantal bestralingen een belangrijke rol.
Tot voor kort was het aantal behandelingen
ongeveer 35 of 39. Dat betekent 35 of 39
keer een ziekenhuisbezoek. Erasmus MC
ging vier jaar geleden als eerste ziekenhuis
naar 19 bestralingen en sinds kort naar zeven
bestralingen. Het UMC Utrecht heeft een
apparaat uitgevonden dat MRI-beelden maakt
en tegelijkertijd de prostaat bestraalt in het geval
van kanker. Door de nieuwe techniek hoeft een
grote groep mannen met een vroeg stadium van
prostaatkanker nog maar vijf keer bestraald te
worden. In samenwerking met het St. Antonius
Ziekenhuis onderzoekt het Universitair Medisch
Centrum Utrecht wat precies de verschillen zijn in
bijwerkingen tussen de nieuwe methode en
de huidige prostaatkankerbehandelingen. [1]

Vanuit mijn hart ben ik
arts geworden
Om goed te kunnen bestralen is er een
bestralingsplan nodig. Zo’n plan beschrijft
de instellingen van de bestralingsapparatuur
die in de gewenste dosisverdeling resulteert.
Het maken van zo’n plan is niet eenvoudig en
is werk voor opgeleide deskundigen.
Op dit gebied wordt onderzoek gedaan naar
het toepassen van wiskundige technieken om
dergelijke plannen te genereren.
Dr.ir. Sebastiaan Breedveld heeft aan de
TU Delft hierover promotieonderzoek gedaan.
Uit proefnemingen blijkt dat de automatisch
gegenereerde plannen veelbelovend zijn. [2]
Wordt er ook bij de afdeling radiotherapie van
het HagaZiekenhuis aan onderzoek gedaan?
Volgens Birgit Hollmann is dat het geval,
maar is het vooral praktijk- en patiëntgericht.
Zo heeft men onlangs met het ReinierHaga
Prostaatkankercentrum gezamenlijk besloten om
bij patiënten ouder dan 70 jaar de lymfklieren
niet meer te verwijderen voor de bestraling als
er op de PSMA-scan geen uitzaaiingen gezien
worden. De operatie bij deze patiënten is
nogal zwaar en er is in onderzoek geen winst
aangetoond op de overleving.
Als er late schade van een bestraling optreedt
door verlittekening of slijmvliesschade is er
een natuurlijke manier om dit te behandelen.
Een bijzondere behandeling door middel van
hyperbare zuurstoftherapie. Door deze
behandeling, door het Hyperbaar Geneeskundig
Centrum, krijgt de patiënt twaalf keer zoveel
zuurstof in het lichaam dan normaal. Dit is
mogelijk door 100% zuurstof in te ademen, in
een kamer waar een verhoogde druk heerst.
Birgit Hollmann heeft onder andere patiënt
Philip Metselaar geadviseerd een dergelijke
behandeling te ondergaan. Deze heeft er veel
baat bij gehad. [3] n

Bronnen:
[1] Hanneke van Houwelingen, Kortere behandeling voor prostaatkanker,
Utrechts ziekenhuis heeft een nieuwe techniek ontwikkeld, Algemeen Dagblad,
14 november 2019
[2] Dave Boomkens, Een tumor te lijf met wiskunde, TU Delft, Actueel,
Nodes,People, november 2019 (tudelft.nl/ewi/actueel/nodes/)
[3] Hyperbaar Geneeskundig Centrum, Treubstraat 5A Rijswijk
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Christian Oerlemans, oud-reclameman
(o.a. Even Apeldoorn Bellen) en auteur van thrillers,
romans, kunst- en reclameboeken en gedichten.

Orthomanuele
duimen
Column

Het jaar begon met rugpijn.
Teveel gestaan denk je dan, tijdens de
nieuwjaarsborrel. Maar ondertussen denk je aan
je uitzaaiingen. Het zal toch verdorie niet in de
botten zitten?
Ik mailde Wouter Vogel, de aardigste (nucleair)
arts van het AvL. Tijd voor weer eens een
PSMA-scan, meende hij en regelde de
behandeling. Op 9 maart was ik aan de beurt
en tot mijn verbazing bleek de scan-afdeling
inmiddels aardig gegroeid, zoals trouwens het
hele AvL.
Het lijkt wel een succesvol bedrijf.
Samen met Willemine en Wouter Vogel bekeek
ik mijn plaatje van de wervelkolom. Sja zei
Wouter Vogel, het is niet mijn afdeling, maar
ik zie wel waar de pijn zit: slijtage. Nee, geen
uitzaaiing, geen tekenen van botontkalking,
onderbuik houdt zich rustig... Zelfs een vervelend
plekje op het schaambeen dat bij de vorige scan
toch enige zorg baarde, bleek verdwenen. Als ik
niet zo'n pijn in mijn rug had gehad, was ik een
gat in de lucht gesprongen.

Tijd voor weer eens
een PSMA-scan
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Relatieve gezondheid en coronadreiging
Opgelucht maar krom verliet ik het AvL.
Willemine reed uiteraard, want afgezien van mijn
rug heb ik ook last van slijtage aan de ogen.
Ik kan alleen nog autorijden op heldere dagen
tussen twaalf en twee.
Samen zijn we blij met mijn relatieve gezondheid.
De prostaat even op pauze, nu tijd voor de
rug en – nog actueler – voor coronadreiging.
Met mijn krakkemikkige immuunsysteem plus
hormonale ontregeling ben ik bij besmetting
natuurlijk snel op de IC en dat is de laatste plek
waarheen ik wil. Over corona zeg ik verder niks,
er wordt al genoeg over gezegd.
Dus naar de huisarts, virus of geen virus. In de

receptie bewonder ik de versiering met roodwitte
tape en pijlen op de vloer. De assistente draagt
een mondkapje (ik heb er een bij me, maar
hoef het niet te dragen), de dokter is gewoon
in hemdsmouwen. Na wat duwen en trekken op
de behandeltafel is zijn bevestigende conclusie:
slijtage. Hij adviseert een manueel therapeut.
Volgende dag dus naar alweer een medisch
centrum, wie weet hoeveel virussen daar
rondhangen. De therapeut luistert op anderhalve
meter afstand naar mijn klachten. Ja meneer,
slijtage. Ik krijg een papier met oefeningen. ›

De oefeningen helpen niet, de pijn wordt lastig,
veroorzaakt misselijkheid en vermoeidheid in
het kwadraat. Gek dat zoiets ernstigs als kanker
plotseling een bijkomend probleem wordt.
Ik moet verdorie van die rugpijn af!
Speciale ortho manuele behandeling
Van een vriend hoor ik dat mevrouw Sickesz in
den Haag hem van alle rug- en nek-pijnen heeft
afgeholpen, met de door haar ontwikkelde
speciale ortho manuele behandeling. Ik bel en
maak een afspraak. De dokter blijkt Holan te

mevrouw Sickesz die zelf ontworpen heeft – wat
misschien ook zo is. Ja zegt dokter Holan, dit
is de behandelkamer van mevrouw Sickesz, we
hebben met respect voor haar en haar geweldige
werk hier niets veranderd. Zij overleed vijf jaar
terug.
Ach zo... Omdat mijn vriend zei dat de zoon
Sickesz het ook kon, vraag ik naar de zoon.
Die blijkt twee jaar geleden te zijn overleden.
Dokter Holan pakt een grote foto van het
dressoir en toont de innige relatie die hij had
met mevrouw Sickesz, ze kijken gearmd lachend
in de kamera. Ja, hij heeft haar goede werken
overgenomen.

De prostaat even
op pauze
Geen enge dingen
Lang verhaal kort: ik zit bloot op de behandeltafel
en dokter Nolan knijpt, wrijft en duwt mijn
wervels en overige botten op z'n plaats.
Hij toont zijn stevige duimen: meer instrumenten
zijn niet nodig, verklaart hij. En ja, hij kan mij van
de pijn afhelpen in vijf behandelingen. En nee,
hij doet geen enge dingen, zoals rukken aan
ledematen of verdraaien van het hoofd (vroeger
al eens meegemaakt brrr). De oefeningen van de
fysiotherapeut mag ik niet meer doen.
Nu ik dit schrijf zijn we drie dagen verder en ik
moet toegeven dat mijn rug 'anders' is en minder
lastig. Ik zak niet meer zo vaak door mijn benen.
Ik roep ook minder vaak AU, omdat er minder
vaak een zenuwpijnscheut door mijn billen trekt.
Over vijf weken weten we meer. Dan wordt
het ook tijd om mijn psa weer eens te meten.
Misschien is er dan wel een vaccin. En spontane
regressie inplaats van recessie.
Hoop doet leven. n
Zie ook de column die ik elders publiceerde,
te lezen via deze link:
https://www.christian-oerlemans.net/
www-extaze-nl/als-de-nood-het-hoogst-is/
heten. Geen Sickesz? Nee, geen Sickesz
riposteert de mevrouw aan de telefoon.
Zij beklemtoont nog eens zijn functie:
dókter Holan. Ik bel mijn verzekering maar dokter
Holan wordt niet vergoed. Hij is alternatief en die
module heb ik niet.
In het Haagse pand is sinds de jaren zestig weinig
veranderd. Dokter Holan zit in een grote kamer
met serre. Op zijn eikenhouten bureau een
bordje met zijn titel en naam erop. Oude Perzen
op de vloer en de behandelbank ziet eruit alsof
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Schaatsen op de Weissensee

Helemaal los van alle
problemen

Onderweg, een peloton in actie, Fotografie: Ben Mobach

Met een groep van tien leden van de
schaatsclub SCOSS (Schaats en Skeeler
Club Oss) maakte ik nietsvermoedend in
september 2017 plannen om een week
op de Weissensee te gaan schaatsen.
Ik had nog geen idee hoe bijzonder de
Alternatieve Elfstedentocht in januari 2018
op de Weissensee voor mij zou worden. In de
voorbereiding heb ik geskeelerd, meegedaan
met 24KiKa en een persoonlijk record gereden
op de marathon van Berlijn. Lang geleden heb
ik ook de ‘echte’ Elfstedentocht gereden. Ik was
eerder op de Weissensee geweest en heb daar
slechts één keer de 200km uitgereden.
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Meindert Kuipers, Fotografie: Coone Gerrunja >

Foute boel
Ik had wat kleine fysieke probleempjes maar
die verhinderden mij niet om stevig te sporten.
Wel moest ik wat vaker plassen. Toch maar een
afspraak gemaakt bij de dokter. Binnen een week
zat ik in het ziekenhuis waar scans zijn gemaakt
en biopten genomen. Eind oktober was het
duidelijk: uitgezaaide prostaatkanker, type 4, een
PSA van 241 en een Gleason-score van 8, het
type waar je meestal niet oud mee wordt.
Een enorme klap.
Na een second opinion stelde mijn oncoloog een
chemokuur voor, ik vertelde haar van mijn plan
om een week in Oostenrijk te gaan schaatsen. ›

Binnen een week zat
ik in het ziekenhuis

Kaiserwetter, Meindert Kuipers in derde positie, Fotografie: Ben Mobach

Tot mijn opluchting werd de agenda gepakt
en werd gekeken hoe de chemokuur om de
schaatsweek heen kon worden gepland.
‘Wel bloed laten testen voor je gaat’ werd me
nog meegegeven.
Na de eerste chemo kreeg ik lichte koorts
en moest een nacht in het ziekenhuis blijven.
Verdorie net op de avond van de Schaatsnacht
van Eindhoven, waar we een 100km zouden
rijden. Mijn 2e chemo op 9 januari
viel best mee. De chemo
met docetaxel was goed
te doen. Wel kreeg
ik last van mijn
slijmvliezen (vieze
smaak in mijn
mond, loopneus
en tranende
ogen) en de
eerste dagen
een licht katerig
gevoel. Tegen
de bijwerkingen
kreeg ik
verschillende
medicijnen.
Na de bloedtest kreeg ik
een dag voor vertrek groen
licht om naar Oostenrijk te gaan.
Als in een droom
De week op de Weissensee verliep als in een
droom. In gezelschap van schaatsvrienden ben
je helemaal gefocust op het ijs en los van alle
problemen. De Alternatieve Elfstedentocht op
dinsdag 23 januari ging heerlijk, maar je merkt
toch dat het lijf een flinke dreun heeft gekregen.
Na 150 kilometer vond ik het mooi geweest.
Vrijdags heb ik nog aan de prestatietocht
van 100 kilometer meegedaan en deze ook
uitgereden.
Daarna weer terug naar huis, naar de kanker en
de chemo. Dat komt dan weer hard aan.

De tocht van 2019 heb ik overgeslagen, ik zat
toen midden in de bestralingsperiode, een week
weg was toen geen optie.

Je merkt toch dat het lijf een
flinke dreun heeft gekregen
Ik kon het nog
Zonder al te hoge verwachtingen ben ik in
januari van dit jaar weer met schaatsvrienden
naar de Weissensee geweest. Alleen maar lekker
schaatsen was het plan. Maar in Oostenrijk
bleken de omstandigheden ideaal.
Goed ijs, geen wind, in Oostenrijk noemen ze dat
Kaiserwetter. Dit was de kans om toch weer eens
een 200km te rijden, als het kon dan moest het
nu gebeuren. Met fanatieke verbetenheid stond
ik op dinsdag 21 januari om 7 uur 's ochtends
aan de start van de Alternatieve Elfstedentocht.
Om 200 kilometer, 10 uur en 5 minuten later,
opgewacht door mijn vrienden, met tranen in
mijn ogen over de finish te komen. Ik kon het
nog, ondanks de kanker.
Deze 200 kilometer was de allermooiste.
Ik besloot om drie dagen later, op vrijdag,
nog een 100km te rijden, die ging ook prima.
Het was wederom een bijzondere week in
Oostenrijk.
Hoe gaat het nu?
Medisch gezien gaat het vrij goed. Mijn PSA
is al bijna een jaar lager dan 1.0. Ik kan lekker
trainen, al is het allemaal wat minder dan
vroeger. Ik ben ervan overtuigd dat alles wat ik
met mijn fysieke conditie kan sporten helpt om
mijn geest helder en positief te houden en mij
motiveert om de soms pittige bijwerkingen van
de hormoonbehandeling te doorstaan.
Met goede voeding ondersteun ik mijn lichaam
om de kanker zo lang mogelijk onder controle te
houden.
Don't Stop Me Now
Dat is nu mijn motto. n
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Lichamelijke activiteit ook belangrijk bij kanker

Betere fitheid en hogere
kwaliteit van leven!

Harm Kuipers

Nog maar enkele tientallen jaren terug

Lichamelijke fitheid biedt
betere overlevingskansen

adviseerden dokters mensen met kanker
om het vooral rustig aan te doen en
vooral niet te gaan sporten. De inzichten
zijn sindsdien totaal veranderd.
In 2018 heeft een groep experts uit verschillende
delen van de wereld, waaronder uit Nederland,
zich beziggehouden met de vraag of fysieke
activiteit de kans op het krijgen van kanker kan
verlagen en of lichamelijke activiteit een rol kan
spelen bij de behandeling? Verder hebben ze
gekeken of lichamelijke activiteit de kwaliteit van
leven en dagelijks functioneren bij

ex-kankerpatiënten kan verbeteren?
De resultaten van die rondetafelconferenties zijn
in 2019 in een aantal artikelen gepubliceerd in
wetenschappelijke tijdschriften. Hieronder de
belangrijkste uitkomsten van die conferenties.
Het ontstaan van een kankercel
Het menselijk lichaam bevat gemiddeld ongeveer
65 biljoen cellen. Lichaamscellen leven niet
allemaal even lang. Cellen van bijvoorbeeld
slijmvliezen, huid en darmen leven maar een
paar dagen en moeten voortdurend worden
vervangen door nieuwe. Elke seconde (!!) worden
er in het lichaam meer dan drie miljoen cellen
door nieuwe vervangen. ›
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Elke cel heeft in de celkern het erfelijke materiaal
opgeslagen, DNA geheten. In het DNA zijn alle
cel-functies tot in de allerkleinste details in code
vastgelegd. Een stukje DNA waar een enkele
functie in code ligt opgeslagen heet een gen.
Zo zijn onder andere processen als groei,
celdeling en specifieke functies van cellen en
weefsels in verschillende genen vastgelegd.
Bij elke celdeling moet het volledige erfelijke
materiaal worden gekopieerd en daarbij ontstaan
regelmatig foutjes. Gelukkig bevat het erfelijke
materiaal ook reparatiegenen, die eventuele
ontstane foutjes in genen proberen te repareren.
Dat lukt niet altijd en wanneer er meerdere fouten
in de genen blijven waar groei en celdeling
worden geregeld, kan de cel ongeremd blijven
delen. Dan is een kankercel ontstaan. Des te meer
DNA-fouten er zijn des te meer zal de cel afwijken
van de oorspronkelijke cel en des te agressiever
zullen de kankercellen zich gaan gedragen.
Tussen het ontstaan van de eerste kankercel
en het moment waarop het ontdekt wordt
liggen meestal meerdere jaren. En dat is bij
prostaatkanker meestal meer dan tien jaar.
Beweging kan de kans op het krijgen van
kanker verkleinen
In dierexperimenteel onderzoek is gevonden dat
bepaalde genen in het DNA, de zogenaamde
tumor-suppressiegenen, die tumorgroei kunnen
remmen, geactiveerd kunnen worden door
lichamelijke activiteit. Daarnaast wordt het proces
van celdood van tumorcellen gestimuleerd door
die genen. Het effect van die processen die door
lichamelijke activiteit worden gestimuleerd is dat
tumorgroei wordt afgeremd. Ofschoon dit proces
bij de mens nog niet is vastgesteld, is het zeer wel
denkbaar dat dit ook bij de mens het geval is.
Fysieke activiteit kan ook een positief effect
hebben op het immuunsysteem. Bepaalde cellen
van het immuunsysteem die een rol spelen bij
het aanvallen van tumorcellen, worden door
inspanning geactiveerd.
In vergelijking met andere soorten kanker lijkt
fysieke activiteit wel de kans op prostaatkanker
iets te verlagen, maar het effect is minder groot
dan bij andere kankersoorten als darm-, borst- en
maagkanker. Overgewicht geeft op zich ook een
verhoogd risico op verschillende soorten kanker.
Lichamelijke activiteit kan de kans op overgewicht
verminderen en daardoor ook het risico op het
ontwikkelen van kanker.
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Ook na de diagnose kanker blijft
beweging belangrijk
Uit onderzoek is gebleken dat een goede
lichamelijke fitheid betere overlevingskansen biedt

Advies: per week minstens
2,5 uur aan matig intensieve
beweging
bij patiënten met kanker. Een verklaring voor deze
bevindingen is dat lichamelijke activiteit de functie
van organen als nieren, hart, lever en longen
verbetert, waardoor behandelingen beter worden
doorstaan en mensen sneller herstellen. Ook is
bekend dat lichamelijke activiteit tot een beter
functionerend immuunsysteem leidt, waardoor de
natuurlijke afweer wordt versterkt. Betere fitheid
kan niet alleen tot een betere overleving maar ook
tot een hogere kwaliteit van leven, omdat mensen
meer belasting aan kunnen, minder snel last van
vermoeidheid hebben en ook mentaal ‘beter in
hun vel zitten’.
Een ander effect van beweging is invloed op
bloedvaten. In een kankergezwel worden ook
bloedvaten aangelegd. Vaak is de structuur van
die bloedvaten van minder goede kwaliteit,
waardoor gemakkelijk bloedingen kunnen
ontstaan maar ook losse kankercellen kunnen
zich gemakkelijker via de bloedbaan verspreiden.
Door de slechte kwaliteit van de bloedvaten in
de tumor kan plaatselijk zuurstoftekort ontstaan,
waardoor nog meer DNA-fouten kunnen ontstaan.
En dat kan tot een hogere agressiviteit leiden.
Bij genoemde dierexperimenten is gevonden
dat lichamelijke activiteit ervoor kan zorgen dat
de bloedvaten in tumoren van betere kwaliteit
zijn, waardoor uitzaaiing van kankercellen via
bloedvaten kan worden beperkt. Aan de andere
kant kunnen bij behandeling met bijvoorbeeld
chemotherapie door betere doorbloeding alle
tumorcellen beter worden bereikt, waardoor
de effectiviteit van de behandeling kan worden
verhoogd. ›

Beweging kan behandeling
ondersteunen en bijwerkingen
tegengaan
Fysieke inspanning leidt tot een verhoging van
de weefseltemperatuur en tot een
betere doorbloeding van de weefsels.
Uit onderzoek is gebleken dat verhoging van
de weefseltemperatuur tijdens chemo en
bestraling het tumor dodende effect van deze
behandelingen kan versterken. Bij lichamelijke
activiteit wordt door de spieren zoveel warmte
geproduceerd dat de lichaamstemperatuur tot
enkele graden toe kan nemen. Op deze manier
kan de patiënt zelf iets doen om de behandeling
te ondersteunen.
Ook al hebben mensen vaak
tijdens chemo en bestraling
gevoelsmatig weinig trek om
te gaan bewegen,
toch is beweging ook tijdens
chemo en bestraling vaak
heel goed mogelijk.
Er is voorlichtingsmateriaal
over bewegen bij kanker
beschikbaar (onder andere:
https://www.kanker.nl/
discussiegroepen/42-sportbewegen-en-fysiek-herstelbij-kanker; https://www.kanker.
nl/discussiegroepen/42-sportbewegen-en-fysiek-herstel-bij-kanker; http://
radboudoncologiefonds.nl/project/kankeren-bewegen/; https://www.tegenkanker.nl/
beweging/).
Regelmatige fysieke activiteit kan verschillende
bijwerkingen van kankerbehandelingen
verminderen. De meeste behandelingen tegen
kanker leiden bij veel mensen tot snellere
vermoeidheid. En die snellere vermoeidheid kan

gemakkelijk een negatieve spiraal in gang zetten.
Wanneer de snellere vermoeidheid leidt tot het
vermijden van bewegen gaat de conditie verder
achteruit. Een slechtere conditie leidt dan weer
tot nog snellere vermoeidheid en het nog meer
vermijden van beweging. En uiteindelijk is er
het risico dat de patiënt helemaal niet meer in
beweging komt, waardoor het steeds moeilijker
wordt om de slechte conditie weer te verbeteren.
Juist het blijven bewegen, soms tegen het
gevoel in, kan bijdragen aan minder verlies van
conditie, waardoor de snellere vermoeidheid kan
worden verminderd.
Beweging kan ook een belangrijk tegenwicht
vormen tegen een aantal andere bijwerkingen
van bijvoorbeeld hormoonbehandeling bij
prostaatkanker. Bekende bijwerkingen van
hormoonbehandeling zijn o.a. verlies van
spierkracht en spiermassa, botontkalking,
verhoogd risico op hart- en vaatziekten, toename
van gewicht, type 2 suikerziekte en depressiviteit.
Uit verschillende studies is gebleken dat
het blijven bewegen de meeste van deze
bijwerkingen kan verminderen en zelfs
tegengaan, want door bewegen worden spieren botafbraak en gewichtstoename geremd.
Botafbraak kan het beste worden geremd door
activiteiten waarbij het eigen gewicht moet
worden gedragen, zoals bij wandelen, rennen,
tennis enz. Regelmatige lichamelijke activiteit
kan bovendien een gunstig effect op het
cholesterol hebben en ook de kans op
het ontwikkelen van
type 2-diabetes verlagen.
Verder voelt de lichamelijk
actieve patiënt zich vaak beter
en het is ook aangetoond
dat beweging antidepressief
kan werken. Al met al
voldoende redenen om te
blijven bewegen, zeker ook
voor mensen met kanker.
Welke
bewegingsadviezen
kwamen uit de
rondetafelconferenties?
De experts adviseren om per week minstens
2,5 uur aan matig intensieve beweging te
doen. Met matig intensieve inspanning worden
activiteiten bedoeld waarbij de hartslag en
ademhaling versnellen, maar niet zodanig dat
men buiten adem raakt en geen gesprek meer
kan voeren. En dat kan op heel veel manieren.
Zoals wandelen, fietsen, traplopen, tuinieren,
golfen, fitness enz. Verder raden ze aan om elke
week 2x iets aan krachtoefeningen te doen. ›
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Daarbij moeten we denken aan fitnessoefeningen,
traplopen, heuvelop lopen.
Voor 65+ patiënten worden ook evenwichtsoefeningen aangeraden. Bijvoorbeeld door op
één been proberen te balanceren, tai-chi of
andere evenwichtsoefeningen.
Wat als optimaal niet haalbaar is?
Twee en een half uur bewegen per week kan voor
sommigen onhaalbaar lijken. Echter alle vormen
van beweging tellen mee om aan die 2.5 uur
per week te komen, dus ook traplopen, naar de
winkel lopen, de hond uitlaten, tuinieren, golfen,
autowassen, enz tellen mee. En dan kun je al snel
in de richting van de 2.5 uur per week komen.
Het is belangrijk te weten dat ook al wordt de
norm van 2.5 uur per week, inclusief 2x per week
krachtoefeningen, niet gehaald, IETS altijd beter is
dan NIETS. Dus alle kleine beetjes helpen ook.
Wanneer mensen meer willen gaan bewegen,
moet ook rekening worden gehouden met wat
men kan, mag en wil. Het kan bijvoorbeeld zijn
dan iemand gewrichtsproblemen heeft
waardoor wandelen en lopen niet
haalbaar zijn. Wanneer wandelen
niet mogelijk is, zijn fietsen of
zwemmen soms een goed
alternatief. Voor mensen
met hart- en vaatproblemen
zijn activiteiten als
wandelen (eventueel met
een rollator) en rustig
fietsen meestal heel goed
mogelijk. Het is verstandig
om uw ‘bewegen’ in
welke vorm dan ook, met
uw behandelend arts te
overleggen.
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Naar de sportschool of in de
buitenlucht?
Voor mensen die het bij eenvoudige activiteiten
willen houden en voldoende gemotiveerd zijn,
is het niet per se nodig om naar een sportschool
te gaan. Voor veel mensen is de drempel om op
eigen houtje te sporten of te bewegen te hoog
en dan kan het wel verstandig zijn om naar een
sportschool te gaan of in groepsverband te gaan
sporten. Sommige sportscholen hebben speciale
uren voor patiëntengroepen.
Op sommige plaatsen en in sommige regio’s
zijn er bestaande programma’s als ‘Herstel en
Balans’, ‘Oncomove’ en andere. Het voordeel van
dergelijke programma’s is dat in groepsverband
met lotgenoten kan worden gesport en dat er
begeleiding is. Vaak wordt van de deelnemers wel
een financiële bijdrage gevraagd.

In de sportschool bestaat ook de mogelijkheid
met gewichten te trainen en ook dat is een
goede manier van bewegen. Krachttraining
versterkt zowel de spieren als de botten.
Zonder ervaring en kennis van gewichtstraining is
het wel verstandig om niet op eigen houtje aan
de gang te gaan omdat er gemakkelijk blessures
kunnen ontstaan.
Voor een remming van de botafbraak zijn alle
activiteiten geschikt waarbij het eigen gewicht
wordt gedragen. Bij activiteiten als fietsen
en zwemmen wordt de wervelkolom veel
minder belast dan bij lopen en is het effect
op de botten van de wervelkolom beperkt.
Voor mensen die willen fietsen is er in ons
land een goede infrastructuur in de vorm van
knooppunten en wandelen kan eigenlijk overal.
Een niet onbelangrijk voordeel van sporten in de
buitenlucht is dat door zonlicht vitamine D in de
huid wordt gemaakt. Ook volwassenen hebben
vitamine D nodig voor gezonde botten en zonlicht
levert dat gratis.
Kortom
Regelmatig lichamelijk actief zijn is voor iedereen
goed, en dat geldt zeker ook voor mensen
met kanker. Het onderhouden van lichamelijke
fitheid kan op verschillende manieren een
positieve invloed hebben: langere overleving,
betere kwaliteit van leven, beter doorstaan van
de behandelingen en versterking van de tumor
dodende effecten van chemo en bestraling.
Alle reden om uit de stoel te komen en er op uit te
gaan! n
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Pijn bij
prostaatkanker
Berrie van der Heide en Erik van Muilekom
In samenwerking met Erik van
Muilekom is onderstaand artikel over
veel voorkomende soorten pijn bij
prostaatkanker tot stand gekomen.
Erik van Muilekom is
verpleegkundig specialist
en verbonden aan het
Antoni van Leeuwenhoek.
Hij is een bekend
spreker, ook bij de
Prostaatkankerstichting,
over pijn bij
prostaatkanker. Er zijn
vele soorten van pijn,
zo blijkt uit onderstaand
Erik van Muilekom
overzicht. Als je die
pijnsoorten herkent kun je ook beter mogelijke
pijnbehandelingen inzetten.

Als je de lijn van de diagnose en behandeling van
prostaatkanker volgt, dan kunnen patiënten pijn
ervaren die soms direct te maken hebben met
een behandeling maar soms ook als gevolg van
de aandoening zelf.
DIAGNOSEFASE
Pijn bij biopsie van de prostaat
Bij een biopt van de prostaat wordt een naald
ingebracht in de prostaat via de endeldarm
of perineum (huid tussen anus en balzak).
Van oudsher werden meerdere biopten (acht of
meer) genomen. Tegenwoordig wordt ook steeds
vaker gericht (target) gebiopteerd, waardoor het
aantal biopten kan verschillen per persoon.
Vaak wordt een biopt, ondanks de lokale
verdoving voorafgaand aan het prikken, als
onplezierig ervaren. Bij een biopt wordt een
stukje weefsel uit de prostaat weggenomen. ›
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Soms ervaren mannen na afloop van het biopt
nog pijn in de prostaat. Veelal verdwijnt die pijn
snel vanzelf. Mocht er een ontsteking ontstaan
als gevolg van het prikken, wat zich kan uiten in
hoge koorts en pijn in de prostaatstreek, dan is
behandeling met een antibioticum noodzakelijk
en kan pijnstilling wenselijk zijn.

het plassen. Ook kan pijn aan de darm of de blaas
door kramp of irritatie van het weefsel ontstaan
als verlaat effect van de uitwendige bestraling.
Als er krampen ontstaan kan met medicatie deze
wat verminderen, soms kan echter ook pijnstilling
nodig zijn. Voldoende vochtinname (min 1,5 liter)
blijft in ieder geval van belang om de blaas goed
te blijven vullen.

FASE NIET-UITGEZAAIDE
PROSTAATKANKER

Pijn bij inwendige bestraling
Soms wordt er gekozen voor inwendige bestraling
van de prostaat als dat mogelijk is. De prostaat
mag dan bijvoorbeeld niet te groot zijn (<50cc)
en ook mag de patiënt voorafgaande aan de
behandeling geen ernstige plasklachten hebben.
Na de behandeling kunnen de volgende soorten
pijn ontstaan:
•
Pijn bij het plassen door zwelling
•
Late effecten van de bestraling
•
Plasbuis/urethra pijn
•
Pijn in de tip van de penis
•
Urineweginfectie

Pijn bij prostaatverwijdering
Als de prostaatkanker gelokaliseerd is in alleen
de prostaat en dus zonder uitzaaiingen dan kan
een prostaatverwijdering worden voorgesteld.
Een dergelijke operatieve verwijdering wordt
veelal uitgevoerd met de zogenaamde Da Vinci
operatierobot waarmee de uroloog met behulp
van een aantal kleine incisies (gaatjes) in het
lichaam van de patiënt de hele prostaat verwijdert
en de plasbuis weer opnieuw aan de blaas hecht.
Ondanks al die zorgvuldigheid kunnen toch de
volgende pijnsoorten worden onderscheiden:
•
Post-operatieve pijn
•
Pijn bij zitten
•
Pijn bij katheter
•
Pijn aan de bekkenbodem
De verpleegkundig specialist probeert om als er
na de operatie pijn wordt ervaren door de patiënt,
te achterhalen om wat voor soort pijn het gaat.
Pijn aan de huid en operatiegebied kan worden
bestreden met pijnstilling
(bijv. diclofenac/paracetamol). Pijn bij zitten, met
name bijvoorbeeld op een fiets, zal zich vanzelf
binnen enkele weken herstellen. Pijn door de
katheter is veelal irritatie die soms uitstraalt tot
aan de tip van de penis en is veel lastiger te
bestrijden.
Deze verdwijnt meestal als de katheter is
verwijderd. Om de continentie te bevorderen
zijn oefeningen van de bekkenbodemspier vaak
belangrijk. Sommige mannen oefenen soms zo
veel dat het gehele bekkengebied pijn gaat doen.
Niet altijd is pijnstilling dan de enige oplossing: bij
pijn aan de bekkenbodem kan verwijzing naar een
in bekkenbodemproblematiek gespecialiseerde
fysiotherapeut nodig zijn om met speciale
oefeningen de bekkenbodemspier te versterken.
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Pijn bij uitwendige bestraling
De plasbuis loopt door de prostaat. Als de
prostaat van buitenaf wordt bestraald dan ervaart
één op de zes mannen op langere termijn
(1-14 jaar) pijn aan de plasbuis. Het zijn vaak
irritatieve klachten die zich vaak uiten als pijn na

Deze vormen van pijn geven vaak een diffuus
beeld: er wordt pijn ervaren maar waar komt
het vandaan? Het is de kunst voor arts en
behandelteam om te achterhalen om wat voor
soort pijn het gaat. Pijn bij het plassen door
tijdelijke zwelling van de prostaat als gevolg
van de behandeling gaat met verloop van tijd
vaak weer over of kan tijdelijk met bij voorbeeld
tamsulosine worden behandeld. Dit medicijn
werkt op spiertjes rondom prostaat, zodat er meer
ontspanning ontstaan en het plassen makkelijker
wordt. In het geval van een urineweginfectie is
ingrijpen met antibiotica vaak nodig.
FASE UITGEZAAIDE PROSTAATKANKER
Als er sprake is van verspreiding van de
prostaatkanker buiten de prostaat, dan spreek je
over uitgezaaide prostaatkanker. Die uitzaaiingen
kunnen terecht komen in lymfeklieren, botten en
organen en daardoor vervolgens diverse soorten
pijn veroorzaken:
Pijn bij stuwing van de nier
De nieren filtreren vocht uit het bloed en voeren
dat via de urineleiders af naar de blaas. Langs
deze urineleiders lopen lymfeklieren. Als door
uitzaaiingen in deze lymfeklieren die afvoer
belemmerd raakt, kan stuwing van de nier
ontstaan. Deze stuwing kan pijn veroorzaken aan
één zijde maar ook aan beide zijden. De pijn/druk
wordt gevoeld aan de rugkant van de flank(en),
afhankelijk van welke urineleider, links of rechts, ›

Pijn bij stuwing van de nier

wordt geblokkeerd. Overleg met het
behandelteam is dan nodig. Besproken kan
dan worden om enerzijds bloedonderzoek
te doen en een echo van de nieren te maken
om te constateren of er sprake is van een
afvloedbelemmering. Anderzijds om eventueel te
besluiten een nefrostomie aan te leggen. Dat is
een uitwendig slangetje/drain dat door de huid
kan worden aangebracht in de nier om de urine
te laten aflopen. Als er belemmering is van de
afvloed van urine van de nier naar de blaas en
hier wordt niets aan gedaan kan dit permanente
schade veroorzaken aan de nier(en).
Pijn bij afsluiting plasbuis
De urethra ofwel plasbuis van de blaas door de
prostaat en penis kan ook afgesloten raken.
Dat kan diverse oorzaken hebben. Denk aan:
•
Vergroting prostaat
•
Tumor
•
Stenose
•
Littekenweefsel
In overleg met het behandelteam kan gekozen
worden voor:
•

Verkleinen van de prostaat door
behandeling met dutasteride en/of
tamsulosine

•

Verwijderen prostaat

•

Plaatsing katheter

•

Transurethrale resectie prostaat
(vergroten doorgang plasbuis
in prostaat)

•

Oprekken

Pijn bij botmetastasen
Bij uitgezaaide prostaatkanker is er uiteindelijk in
90% van de gevallen sprake van uitzaaiingen in
de botten (botmetastasen). Er zijn verschillende
soorten botmetastasen, de zogenaamde lytische

laesies die wat men noemt bot-resorberend
zijn: het bot wordt zwakker en kan op den
duur makkelijker breken en de zogenaamde
sclerotische leasies, die botvormend zijn.
Bij prostaatkanker is er over het algemeen sprake
van sclerotische leasies.

Twee soorten pijn
De botmetastasen veroorzaken twee soorten
pijn:
•
Direct effect: de botmetastasen prikkelen
		
het botvlies en dat geeft pijn
•
Indirect effect: botmetastasen zorgen 		
		
via de productie van stofjes zoals 		
		
cytokines voor pijnsensaties.
Symptomen
Als symptomen en gevolgen van botmetastasen
kunnen genoemd worden:
•
Pijn in de botten
•
Neurologische symptomen (uitval,
		
moeite met opstaan, rugklachten of
		
tinteling in de benen, hernia-achtige
		
klachten)
•
Botbreuken
•
Verhoogd calcium in het bloed
•
Beenmergfalen
Behandeling bij botmetastasen
Als botmetastasen problemen gaan geven
dan zijn er een aantal behandelopties.
De behandelaar gaat dan in gesprek met de
patiënt en stelt o.a. vragen als:
•
Wanneer treedt de pijn op?
•
Waar zit de pijn?
•
In de nacht of overdag?
•
Hoe intens is de pijn?
•
Is het houdingafhankelijk?
•
Wanneer wordt het erger?
•
Hoe is het te beïnvloeden?
•
Wat betekent de pijn?
Afhankelijk van de antwoorden op al die
vragen kan er dan gekozen worden voor een of
meerdere behandelopties. ›
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Pijn bij
prostaatkanker
Er wordt pijn ervaren maar
waar komt het vandaan?
Behandelopties
Een vijftal behandelopties kunnen worden
onderscheiden:
1. Pijnstilling met
• NSAID's (o.a. diclofenac, ibuprofen) inclusief
maagbescherming
• Morfine-achtigen (o.a. tramadol)
• Morfine/fentanyl
Bij pijnstilling is het belangrijk om met de 		
patiënt een schema door te spreken en de
pijnstilling frequent te nemen, eventueel op
basis van een onderhoudsdosering met extra
pijnstilling bij zogenaamde doorbraakpijn.
2.
•
•
•

Behandeling van de tumor met
Hormonale therapie
Chemotherapie
Combinatie van chemo en hormonale therapie

3. Externe radiotherapie
Een dosis met een straling van 8Gy op de plaats
van de botmetastase is gebruikelijk, eventueel
één keer herhaald. Dit kan alleen als een
specifieke plaats kan worden aangegeven door de
patiënt en deze zichtbaar is op bij voorbeeld een
botscan of MRI.
In 30 tot 40% van de behandelingen ontstaat
er toch weer pijnopleving. De pijnstilling wordt
dan opgehoogd. 70 tot 80% van de patiënten
reageert binnen twee tot vier weken goed
op toediening van 4-8 mg Dexamethason, de
bijwerkingen zijn afhankelijk van het gebied waar
de botmetastasen zich bevinden.
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4. Radionuclidentherapie
Door toediening van zogenaamde radiofarmaca
wordt, eenvoudig gezegd, een radioactief
geladen stofje in de bloedbaan gebracht dat zich

hecht aan botcellen. Dit zal met name worden
overwogen als er meerdere botmetastasen
aanwezig zijn die pijn veroorzaken. Deze cellen
worden beschadigd door de straling en sterven
af. Samarium-153-EDTMP en Rhenium-188-HEDP
geven al respons binnen twee tot zeven dagen
doordat de pijn vermindert gedurende enkele
weken tot enkele maanden. De toediening kan
herhaald worden. In 50-90% van de gevallen is er
sprake van respons. Helaas werken deze middelen
bij niet iedere patiënt. Een bekende bijwerking is
dat er sprake kan zijn van beenmergremming.
Toediening van Radium-223-chloride is ook
een optie, al is dit niet geregistreerd voor
pijnbestrijding. Het zorgt niet direct voor
pijnstilling maar de dosis ervan kan verlaagd
worden en het leidt tot een verbeterde overleving
en uitstel van botbreuken en andere skelet
gerelateerde gebeurtenissen.
5. Botondersteunende therapie met 			
bisfosfonaten/denusomab
Los van bovenstaande behandelopties kan
gekozen worden voor een botondersteunende
therapie. Medicamenten zoals bisfostanaten
en denosumab beïnvloeden de botaanmaak en
afbraak en kunnen ter ondersteuning worden
ingezet bij botmetastasen en het voorkomen
van bijvoorbeeld osteoporose onder invloed van
hormonale therapie. Door dagelijks kalktabletten
in combinatie met vitamine D (bCalci chew)
te slikken wordt de botten zo lang mogelijk in
conditie gehouden. Ook goede voeding en
voldoende zonlicht dragen daaraan bij.
Het is belangrijk dat de patiënt dagelijks
daarnaast voldoende beweegt om zo de spieren
sterk te houden. Een sterk spiergestel ondersteunt
de botten en is een vorm van valpreventie: als de
spieren sterk zijn zal minder snel sprake zijn van
vallen en botbreuken. n

Toediening van Radium223-chloride is ook een optie

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

Postzegel niet
nodig

STEUN ONS EN
WORD DONATEUR
Met de steun van donateurs kan
Prostaatkankerstichting zich nóg
beter inzetten voor de belangen van
prostaatkankerpatiënten. Word ook
donateur! Voor minimaal € 30,- per
jaar krijgt u het Prostaatkankerlogboek, 4x per jaar ons magazine
Nieuws en onze digitale nieuwsbrief.
ING Bankrekening nr.
NL90INGB0006206109

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

Prostaatkankerstichting
T.a.v. ledenadministratie
Antwoordnummer 4171
3500 VB UTRECHT
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Word ook donateur
en ontvang het
Prostaatkankerlogboek
GRATIS.
Het Prostaatkankerlogboek informeert de patiënt over
diagnostiek, behandeling en leven met prostaatkanker.
Daarnaast kan de patiënt met het Prostaatkankerlogboek
zijn eigen behandeltraject in kaart brengen en actief
volgen. De patiënt kan het logboek meenemen naar de
verschillende behandelaars en heeft zo altijd zijn eigen
‘dossier’ bij de hand.

STEUN ONS EN WORD DONATEUR

‘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.

Naam 				

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 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
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Voorletters

Van Prostaatkankerstichting gehoord via

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.

Problemen met stoelgang na bestraling

Enkele tips bij bijwerkingen
Eén van onze lezers heeft de verstoorde
stoelgang te lang onbesproken gelaten.
Hij heeft op pijnlijke wijze enkele tips
vergaard die hij wil delen opdat anderen
die ellende kunnen vermijden.
‘APK’
Vorig jaar bezocht ik de huisartsenpraktijk om
een soort ‘APK’ te bespreken. Ik was weliswaar
een fitte, slanke man met goede conditie, en
maakte geregeld wandelingen van 15 km.
Maar ik merkte ook een paar kleine
veranderingen, en wilde weten of die gewoon
bij het ouder worden horen, of dat er
misschien iets aan de hand was. Ik kwam bij
een invalhuisarts terecht. Mijn huisarts is geen
voorstander van een PSA-meting, maar deze
invalster stelde voor om o.a. ook de PSA te
bepalen. Toen ik terugkwam voor de uitslagen,
was de opvallendste een PSA-waarde van 17.
Ze wilde mij ondanks mijn leeftijd van 74 jaar
meteen doorverwijzen. Gelukkig kon ik snel
terecht bij de afdeling urologie voor verder
onderzoek.

De uitslag van de afgenomen biopten was
een Gleason-score 9. Op de MRI-scan was
een laesie in de prostaat te zien en op de
CT-scan waren geen botuitzaaiingen zichtbaar.
Diagnose: gelokaliseerde prostaatkanker met
Gleason 9. Het voorgestelde behandelplan
luidde: uitwendig bestralen (vijf dagen per week
gedurende vier weken) en hormoonbehandeling
(elke drie maanden een prik gedurende twee
jaar).

Dus zit iets je dwars:
zeg het!
20x uitwendige bestraling
In de diverse brochures en ander
voorlichtingsmateriaal worden bijwerkingen van
bestraling in heel algemene termen beschreven.
Dat is natuurlijk wel begrijpelijk, omdat de
mate van bijwerkingen erg kan verschillen.
Die is immers afhankelijk van je algehele conditie,
het gebied dat bestraald wordt (bv. vlakbij de
endeldarm of verder weg) en de bestralingsdosis.
Ik heb inmiddels ervaren dat je soms dringend
behoefte hebt aan concrete informatie specifiek
over de bijwerkingen die je zelf ervaart, ook op
momenten waarop je niemand kunt bereiken. ›
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Hier volgen enkele
tips gebaseerd op mijn
ervaringen.
Tip 1
Als je wordt opgehaald
voor de sessie van die dag vraagt de laborant(e)
je vrijwel altijd hoe het gaat. Dat is niet alleen uit
beleefdheid! Ze zijn echt geïnteresseerd.
Daar kwam ik achter nadat ik al dagen lang liep
te tobben met mijn stoelgang.
Waar ik aanvankelijk antwoordde met het weinig
informatieve ‘Gaat wel’, vertelde ik ditmaal
over mijn stoelgangperikelen. Na afloop van de
bestralingssessie deelde de laborant mee dat ik
nog even bij een arts werd verwacht.
Daar kon ik mijn verstoppingsprobleem ter sprake
brengen. Ik ben gewend om voldoende groente,
fruit en volkorenprodukten te eten, o.a. om
voldoende vezels binnen te krijgen. Ik had dus
geen ervaring met heftige darmverstopping.
De arts schreef een middel voor om de stoelgang
te bevorderen. Dit middel zou ik natuurlijk niet
gekregen hebben als ik weer gezegd zou hebben
dat het wel goed gaat.
Vertel de laborant dus van welke bijwerkingen je
last hebt en in welke mate.
Tip 2
Voorgaande tip illustreert de noodzaak niet te
wachten melding te maken van je bevindingen tot
je echt een akelig probleem hebt. Pijn verbijten
heeft niets te maken met stoer doen of niet de
zeurkous willen uithangen.
Dus zit iets je dwars: zeg het! Het ´ergste´ wat je
kan overkomen, is dat ze je aanraden het nog
even aan te kijken. Vergeet niet dat een probleem
dat door de bestraling wordt veroorzaakt bij elke
volgende sessie alleen maar groter zal worden.
Je bent dus geen zeurpiet, maar een alerte man
die bijtijds feedback geeft over de bijwerkingen.
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Tip 3
Bij mij was de stoelgang, of liever het ontbreken
daarvan de kern van mijn probleem. De krampen,
het persen, bloedende aambeien, de ‘knoeiboel’: het was me onbekend. Ik vond het heel
moeilijk om alle details met de behandelend arts
te bespreken. Toen hij het onderwerp ter sprake
bracht, ging ik daar niet op in. Op dat moment
was dat het makkelijkst, maar wat heb ik daar al
snel heel veel ongemak en pijn door gekregen.
Pas toen ik op de afdeling Wondverzorging kwam,

heb ik alles verteld. Blijkbaar
kon ik toch wel alles in detail
beschrijven. Ik had mij veel
eerder over mijn schroom
heen moeten zetten.
Dat zou veel narigheid en
ellendig geknoei na elke toiletgang gescheeld
hebben. De wondverpleegkundige hoorde mij
begripvol aan en verstrekte nuttige tips: niet
vegen, maar behoedzaam deppen met een zacht
wegwerphandschoentje; inlegkruisjes gebruiken.
Ook gaf ze mij een zalfje (Flaminal Hydro) mee om
dik op de wonden rond de anus aan te brengen.
Dus: noem de dingen meteen bij de naam.
Artsen en verpleegkundigen hebben echt alles
al gezien en gehoord. Geneer je niet. Wees
openhartig. Vertel al je ongemakken, ook als
het je anus betreft. Het zijn weliswaar nare
bijwerkingen,
maar er zijn drankjes en zalfjes die kunnen
verlichten wanneer je er bijtijds mee begint.
Hoe is het nu?
Gedurende de rest van de bestralingen heb ik
dagelijks macrogol laxeermiddel geslikt en de
wondzalf aangebracht. Dat gaf echt verlichting.
De eerste PSA-meting was drie maanden na de
laatste bestraling en de uitslag was: beneden
de detectiegrens (‘nul’). De bestralingen hebben
blijkbaar gewerkt.
Ik heb nu twee maal een hormoonspuit gehad.
De bijwerkingen vallen mij zwaar. Vermoeidheid,
geen erecties meer maar wel opvliegers,
stemmingswisselingen, verminderde conditie,
huilbuien. Kortom, ik mis mijn testosteron.
Wegen de voordelen wel op tegen de nadelen?
Met welk percentage wordt (statistisch gemiddeld
gesproken) de kans op terugkeer van de
prostaatkanker verlaagd? Hoe verhoudt zich dat
tot de reductie in kwaliteit van leven? In overleg
met mijn behandelend uroloog wil ik voorstellen
de verdere hormoonbehandeling te stoppen
(er van uitgaand dat de PSA-waarde voorafgaand
aan dat overleg nog steeds onder de
detectiegrens zit).
Vanzelfsprekend hoop ik dat de PSA-waarde, die
voorlopig eens per kwartaal gemeten wordt, nog
heel lang laag blijft. n
Naam bij de redactie bekend

WIJ ZIJN OOK ACTIEF OP SOCIAL MEDIA
Op de hoogte blijven van ons nieuws?
Volg Prostaatkankerstichting dan op:
Facebook: https://www.facebook.com/prostaatkankerstichting/
Twitter: @PKS251014
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/prostaatkankerstichting/
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Ik kijk naar het
plafond. Er loopt

Ons
verlies

een traan over mijn
wang. Ik hoop dat hij het niet ziet.
‘Het is nou eenmaal niet anders.’

‘Ik kan jou toch verwennen? Waarom wil je dat
bijna nooit?’

‘Ja, we wisten dit immers. Jij toch ook? Hij was
nogal duidelijk in zijn informatie hierover.’

Nu kan ik mijn tranen niet meer bedwingen.

‘Ik heb hem goed begrepen. We wisten dat dit
het gevolg zou zijn’, zei ik ten overvloede.

Een golf emotie overspoelt me en legt bloot wat
ik voor hem niet zichtbaar wil maken.

‘Ik ben blij dat ons deze mogelijkheid geboden
is, de tumor wordt nu écht de kop ingedrukt.
Ze zeiden dat ze op deze manier de voeding voor
de kanker wegnemen.’

‘Dat weet je best, daar hebben we het zo vaak
over gehad. Ik vind het hetzelfde als lekker van
bonbons snoepen, terwijl jij naar mij kijkt en
geen chocola mag. Hoe kan ik dan écht van iets
genieten?’

Ik weet het allemaal, we hebben hier zo vaak
over gesproken. Natuurlijk ben ik blij dat we nu
controle lijken te hebben over de ziekte. Maar ik
voel me na al die jaren nog altijd verdrietig om
wat ons is ontnomen. Ik rouw niet om het verlies
van ons seksleven, maar om onze intimiteit die er
ook niet meer is.
‘Ik mis het tegen elkaar aanliggen zo. Dat doen
we ook bijna nooit meer.’
‘Ik ook, ik weet het, het komt simpelweg niet
meer in mij op’, antwoordt hij zachtjes.
‘Met mijn hoofd begrijp ik alles, maar ik mis je
gewoon.’
Mijn blik dwaalt weer af naar het plafond.
We hebben dit gesprek zo vaak gevoerd.
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Uiteindelijk lijken we nu
meer broer en zus dan
minnaar en minnares.
Er loopt weer een traan
over mijn wang, ik voel
me verdrietig en eenzaam en ik weet dat het
hem ook veel pijn doet.

Je sluit voortdurend compromissen. Met
wie? Niet met elkaar. Maar met de situatie.

Hij kan of wil dat nooit begrijpen. Misschien
gewoon omdat hij van mij houdt. Ook dat
ontroert me…..
‘Laten we nou gewoon afspreken dat we er
echt allebei goed op letten elkaar vaker vast te
houden en te knuffelen.’
Ik veeg de tranen van mijn wangen, pak zijn hand
en kus die.
We weten allebei dat we ons dit heel kort zullen
herinneren en alles gewoon weer wegzakt.
Wat niet wegzakt is onze liefde.
Dan zijn we tóch rijke mensen……. n
Marijke Galgenbeld

Gewichtsverandering
tijdens kanker: deel I
Kanker en de behandeling ervan hebben veel invloed op je lichaam. Een van de
mogelijke gevolgen is gewichtsverandering.
Dit kan gaan om zowel een toename als
afname in gewicht. In beide gevallen kan dit
heel vervelend zijn. In deze editie vertelt het
Wereld Kanker Onderzoek Fonds meer over
gewichtstoename bij kanker en geeft tips om hier
mee om te gaan. In de volgende editie gaan we
in op gewichtsverlies.
Waardoor ontstaat gewichtstoename
bij kanker?
Het is nog niet helemaal duidelijk waardoor
mensen aankomen tijdens (de behandeling
van) kanker. Waarschijnlijk komt het door een
combinatie van factoren. Allereerst zijn er
bepaalde behandelingen tegen kanker die een
toename in gewicht kunnen veroorzaken. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij hormonale therapie
tegen prostaatkanker.
Daarnaast kan een ophoping van vocht in de buik
of onder de huid, ook wel bekend als oedeem,
een oorzaak zijn van gewichtstoename.
Ook kunnen door kanker en de behandeling

ervan je leefstijl veranderen. Door vermoeidheid
kun je bijvoorbeeld minder gaan bewegen en
door smaakveranderingen kun je anders gaan
eten. Dit kan allemaal een rol spelen bij een
verandering van gewicht.

Wat zijn de gevolgen van
gewichtstoename?
Bij een gewichtstoename tijdens de behandeling
van kanker is er vaak sprake van een toename in
vetmassa en tegelijkertijd verlies van spiermassa
en spierkracht. Hierdoor voelen mensen zich ›
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vaak vermoeid en minder fit. Uit onderzoek
blijkt bovendien dat deze verandering in
lichaamssamenstelling de kans op o.a. een
tweede tumor, diabetes en hart- en vaatziekten
vergroot. Ook wordt dit in verband gebracht
met een lagere levensverwachting en een
verminderde kwaliteit van leven.

Op www.verwijsgidskanker.nl kun je een
oncologiediëtist en -fysiotherapeut vinden bij jou
in de buurt. Ook kun je je arts vragen je door te
verwijzen. n

Wat kan ik doen bij gewichtstoename?
Hoewel het best lastig kan zijn, is het belangrijk
om gewichtstoename zo veel mogelijk te
voorkomen of te beperken.
Deze tips kunnen je hierbij helpen:
• Eet veel groente, fruit, peulvruchten en
volkorenproducten. Door de vezels die hierin
zitten heb je langer een vol gevoel en minder
snel trek.
• Kies in plaats van de volle producten voor
magere of halfvolle varianten, zoals magere of
halfvolle melk, yoghurt of kwark en 30+ kaas.
• Drink veel, bijvoorbeeld water, thee en koffie
zonder suiker. Laat vruchtensappen, frisdranken
met suiker en alcohol staan.
• Blijf voldoende eiwitrijke producten eten, zoals
zuivelproducten, peulvruchten, ei, vis, vlees
(maximaal 350 – 500 g rood vlees per week) en
vleesvervangers. In combinatie met bewegen
helpt dit om je spieren op te bouwen en je
conditie te verbeteren.
• Verdeel de maaltijden over de dag en eet niet te
grote porties.
• Ga aan tafel zitten als je eet, neem de tijd en eet
met aandacht. Zo voel je beter of je vol zit en eet
je minder snel te veel.
• Houd een eetdagboekje bij om te kijken wat
en hoeveel je eet per dag. Dit kan online via de
eetmeter van het Voedingscentrum, maar ook
op papier. Het geeft inzicht in jouw valkuilen en
mogelijke verbeterpunten.
• Zorg dat je minimaal 30 minuten per dag
beweegt. Hoe meer beweging, hoe beter.
Bewegen helpt om je fitter te voelen.
Hulp van een diëtist en/of
fysiotherapeut
Het kan lastig zijn om anders te gaan eten en
meer te gaan bewegen. Een oncologiediëtist
en -fysiotherapeut kunnen je hierbij helpen.
Zeker als je sinds je diagnose meer dan 5% in
lichaamsgewicht bent aangekomen is het goed
om een afspraak te maken met diëtist.
Een gewichtstoename van 5% is bijvoorbeeld
van 80 kg naar 84 kg.
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Het is belangrijk om
gewichtstoename zo veel
mogelijk te voorkomen of te
beperken
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.

De oncoloog

Ate Vegter is columnist bij het Noordhollands
Dagblad. Hij heeft een dagelijks blog op
Wordpress: www.atevegter.wordpress.com

Ate Vegter
Het gras is groen
De lucht is blauwer dan ooit en het gras groener
dan bij de buren. Ik zie een klein vliegtuigje,
ver weg en hoog in de lucht alsof het op weg is
naar de hemel. Ik zie een stipje en twee streepjes
steeds kleiner worden, maar ze verdwijnen niet.
De vogels zingen dat het een lome lust is en de
lucht trilt een beetje, al is het nog lang geen
zomer. Het is een graad of zeventien hier en
tegen de twintig in Limburg. O, ooit nog een
keer naar Limburg te gaan en langs de Maas
en de heuvels te rijden, door ons enige eigen
buitenland.
Ik heb een ommetje gemaakt
De warmte kruipt in mijn kleren, maar ik weet
dat het met een T-shirt alleen nog te koud is.
De kinderen spelen op straat en de grote
mensen blijven maar binnen. Ik heb vanmorgen
een ommetje gemaakt en gezien dat het hier
nog steeds prachtig is, langs het water van de
haven, langs de vesting, zelfs langs het groene
hart, ja wij hebben hier ook een heel klein groen
hartje, voor de wandelingen. Ik kom thuis en ik
heb Piep even geholpen met rekenen en daarna
heb ik koffie gezet en ingeschonken.

Ik voel mij goed en ik voel
mij fit, maar iemand knabbelt
aan mijn tijd
Niet naar het ziekenhuis
Dan gaat de telefoon. De oncoloog. Ik wist dat
hij zou bellen. Ik mocht niet naar het ziekenhuis
komen. Hij is vriendelijk en rustig, eerlijk en
nuchter. Een oncoloog liegt niet. We praten wat.
Dan komt hij ter zake. Mijn bloed is geprikt.
Mijn waarde is opgelopen. Hij wil meer beeld.
Hij wil een scan laten maken. Twee. Daarna volgt
de verdere behandeling. Ik voel mij goed en ik
voel mij fit, maar iemand knabbelt aan mijn tijd.
Ik vraag mij af hoeveel voorjaren ik nog heb.
Hoeveel lentes zal mijn pensioen nog duren?
Of zal het alleen nog maar winter zijn voordat ik
halsoverkop het totaal uitgestorven hiernamaals
binnen donder? Laten we geen haast maken.
Niet overdrijven. Ik heb nog altijd alle tijd.
Even later krijg ik zomaar een bos roze rozen.
Zomaar. n
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PKS-visie krijgt invulling
Marjolein Spronk / Wim Nak
In juni 2017 presenteerde PKS
haar visie op wat optimale
prostaatkankerzorg inhoudt. Het begrip
‘expertcentrum’ werd geïntroduceerd.
In zo’n expertcentrum wordt
precisiediagnostiek gecombineerd met
alle behandelmogelijkheden (opereren,

Hoe staat het daar nu mee in 2020? Wat is er
sindsdien aan vooruitgang geboekt?
De situatie medio 2017 was dat patiënten in
(vrijwel) alle Nederlandse ziekenhuizen terecht
konden voor zowel diagnostiek als behandeling
van prostaatkanker. Makkelijk alles in de directe
woonomgeving. Echter, beduidend betere
resultaten bleken te kunnen worden behaald met
specialisatie van de zorg.
De ontwikkelingen in de diagnostiek en
behandeling van de diverse kankersoorten
gaan razendsnel en worden steeds complexer.
Dit maakt het onmogelijk voor artsen om

bestralen, hormonen, chemo) en met

De ontwikkelingen in de

uitstekende nazorg. En dat gekoppeld

diagnostiek en behandeling van

aan innovatief wetenschappelijk

de diverse kankersoorten gaan

onderzoek.

razendsnel
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zich in eenzelfde tempo bij te scholen in alle
ontwikkelingen en deze naar de laatste stand van
de wetenschap te beheersen.
En dat vraagt om keuzes. Zo specialiseert een
deel van de medici zich in diagnostiek en/of
behandeling van prostaatkanker en ontwikkelt
zich zo tot expert op een specifiek deelgebied.
Patiënten hebben de best mogelijke kans op
overleven of levensverlenging met behoud van
kwaliteit van leven, als zij behandeld worden door
een toegewijd, sub-gespecialiseerd en ervaren
expertteam.
Deze ontwikkeling naar expertzorg vroeg
om een ingrijpende herinrichting van het
prostaatkankerzorgveld. Ziekenhuizen verbonden
zich de afgelopen jaren in netwerken en maakten
samenwerkingsafspraken over de verdeling van
de zorg. Het mag duidelijk zijn dat dit proces niet
eenvoudig was, omdat vele belangen een rol
spelen.
Prostaatkankerstichting
Ons primaire belang is gelijke toegang
voor patiënten tot de kwalitatief beste
prostaatkankerzorg, naar de laatste stand van
de medische wetenschap.
Vanuit een onafhankelijke positie kan en zal
PKS initiatieven stimuleren en ondersteunen
die in lijn zijn met onze visie. Op deze manier
heeft PKS invloed op de organisatie en de
inhoudelijke kwaliteit van de (toekomstige)
prostaatkankerzorg.
In de visie van PKS zijn er verspreid over ons
land een beperkt aantal expertcentra waar bij
voorkeur alles onder één dak wordt geboden.
Dit is de stip op de horizon. De realiteit is
dat de ontwikkeling naar expertzorg zich
gefaseerd voltrekt. Op een specifiek onderdeel
van het prostaatkankerzorgpad (diagnostiek,
behandeling, nazorg) worden verbeterde
kwaliteits- en volumecriteria vastgesteld.
PKS vindt het van groot belang dat daarbij

eveneens de patiëntervaringen van geleverde
kwaliteit worden gemeten.
Van ziekenhuizen/netwerken die expertzorg
bieden wordt verwacht dat zij geleverde zorg
conform de (extra) gestelde criteria registreren.
De kwaliteitsregistraties worden besproken en
vergeleken met als doel kwaliteitsoptimalisatie.
Uit de kwaliteitsresultaten moet blijken dat zij
inderdaad tot de besten behoren.
Expertcentra mogen groeien in het aantal
patiënten dat zij behandelen. Focus en
veel ervaring opdoen draagt bij aan
kwaliteitsverbetering.

PKS vindt het van groot
belang dat de patiëntervaringen
van geleverde kwaliteit
worden gemeten
Prostaatkankeroperaties
Als eerste is er ingezet op de specialisatie van
prostaatkankeroperaties.
In 2019 heeft de wetenschappelijke vereniging
NVU, mede door druk vanuit PKS de minimale
volumenorm per centrum verhoogd naar
100 operaties per jaar. In de visie van PKS zou
die norm zelfs 250 moeten zijn.
De ontwikkeling heeft tot een verregaande
concentratie geleid. In ieder netwerk van
ziekenhuizen is doorgaans één centrum dat de
prostaatkankeroperaties voor patiënten van alle
aangesloten ziekenhuizen verricht.
Uitgaande van de minimale volumenorm
(100) kunnen patiënten in Nederland
in ca. 15 ziekenhuizen terecht voor een
prostaatkankeroperatie. ›

EXPERTCENTRA PROSTAATKANKEROPERATIES
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Naam ziekenhuis
Antoni van Leeuwenhoek
Ziekenhuis (AVL)
Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis (CWZ)
Maasstad Ziekenhuis

Netwerk
Prostaatkankernetwerk
Nederland
Prosper samenwerkende
prostaatkanker klinieken
Anser prostaatnetwerk

Reinier de Graaf
ziekenhuis

Reinier Haga
prostaatkankercentrum
				

Locatie
Amsterdam
Nijmegen
Rotterdam

Delft

Erkenning expertcentrum
Egidius Zorgconcepten &
Koploperziekenhuis
Egidius Zorgconcepten &
Koploperziekenhuis
Egidius Zorgconcepten &
Koploperziekenhuis
Egidius Zorgconcepten

Expertcentra
Vier van deze ziekenhuizen zijn volgens
PKS expertcentra voor prostaatkankeroperaties.
Zij hebben de status ‘Koploperziekenhuis’
gekregen en/of zijn toegelaten tot ‘Egidius
Zorgconcepten’.
Koploperziekenhuizen
In 2018 heeft zorgverzekeraar Zilveren
Kruis samen met de Prostaatkankerstichting
(PKS) en de Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) drie
ziekenhuizen, te weten het Antoni van
Leeuwenhoek, het Canisius Wilhelmina ziekenhuis
en het Maasstad ziekenhuis, geselecteerd als
beste op het gebied van prostaatkankerzorg, in
het bijzonder t.a.v. de prostaatkankeroperaties.
Stichting Egidius Zorgconcepten
Stichting Egidius Zorgconcepten is in 2017 op
initiatief van zorgverzekeraar CZ opgericht.
Het doel is verbinding te leggen tussen regionale
gespecialiseerde prostaatkankernetwerken, zodat
zij samen tot steeds verdere verbetering van de
zorg kunnen komen.
PKS-voorzitter Kees van den Berg is er ook
bestuurslid van. Hij zei daarover: ‘Ik ben
ontzettend blij met dit initiatief. Regionale
verschillen zijn ons al langer een doorn in het
oog. Dankzij de bijzondere samenwerking met
CZ en de aangesloten netwerken krijgt iedere
pk-patiënt waar hij recht op heeft: een
behandeling door een expert’.
Zorginstellingen kunnen zich bij de Stichting
aansluiten. Vervolgens vergelijkt de Stichting
Egidius Zorgconcepten de resultaten van de

aangesloten zorginstellingen, hetgeen resulteert
in beoordelingen en aanbevelingen. De Stichting
verleent aan de daarvoor in aanmerking komende
zorginstellingen het predicaat Expertcentrum.
Hoe verder
De Prostaatkankerstichting vindt het van
het grootste belang dat in alle fasen in het
prostaatkankerzorgpad de ontwikkeling naar
expertzorg wordt ingezet. Voor de diagnostiek
zijn inmiddels ook eerste belangrijke stappen
gezet.
Hierover kunnen we u in een volgende uitgave
van Nieuws informeren.
Meer weten?
Op de website van de Prostaatkankerstichting
is aanvullend actuele informatie te vinden over
ontwikkelingen rond het nader invullen van de
PKS-visie.
En op de navolgende websites van de
bovengenoemde expertcentra is detailinformatie
te vinden, o.a. over de binnen hun netwerk
samenwerkende zorginstellingen. n
www.avl.nl/prostaatkankercentrum
www.prosperklinieken.nl
www.anserprostaatcentrum.nl
www.reinierhaga.nl/prostaatkankercentrum

Bijeenkomsten
Agenda
Tot september zijn de lotgenoten- en informatiebijeenkomsten vervallen.
Kijk voor eventuele bijeenkomsten in september op onze website.
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Plussenenloper

MINNEN
Door PIPuzzels, 2020
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Stuur uw oplossing van de puzzel voor 1 augustus 2020 naar:
Prostaatkankerstichting.nl
Tav 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 nr. 34
J. Rutte, Heerhugowaard
M. Jentink, Winterswijk
Kees van de Sande, Oosterhout
De oplossing van de puzzle uit Nieuws 34 luidde: VNEVDEKOERDREO
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De Positie van de Patiënt
bij Medische Missers

Bert Westerink
In de coronacrisis verwierven werkers in de gezondheidszorg het predicaat ‘Helden’.
Een kwalificatie voor uitzonderlijke toewijding. Niet ongewoon in de zorg, ook buiten
crisispieken. In dit artikel aandacht voor een ander, onontkoombaar aspect aan elk
mensenwerk: fouten maken.
Dat missers iedereen kunnen overkomen
relativeert enigszins. Maar die nuance valt weg als
van fouten niet wordt geleerd. Bijvoorbeeld omdat
routine daaraan in de weg staat. Of omdat ze
worden verzwegen. Om dat laatste te voorkomen
is openheid nodig. Transparantie. En dus de wil
zich kwetsbaar op te stellen.
Kwetsbaarheid kenmerkt de relatie patiënt-medici.
Vooral aan de kant van de patiënt, afhankelijk
als die is van medische kennis. Hij/zij ziet zich bij

Het ziekenhuis is aansprakelijk
voor alle tekortkomingen van
in dat ziekenhuis werkzame
zorgverleners

ziekenhuisopname bovendien voor een grote,
complexe organisatie geplaatst. Medici op hun
beurt zijn kwetsbaar omdat eventuele fouten,
ook kleine, grote consequenties kunnen hebben.
Zeker bij het werken op de grens van leven en
dood. We zijn blij met hen, vertrouwen ons aan
hen toe. Totdat het niet loopt zoals gedacht.
Juridificering
Risico’s horen bij het leven. Een besef dat in onze
maatschappij niet meer zo aan de oppervlakte ligt,
omringd als we zijn door zekerheden via wetten,
verzekerde zorg en meer. Inbreuken daarop
brengen al gauw de neiging een schuldige aan te
wijzen. En schuld is juridisch beladen.
De Verenigde Staten gingen daarin voor.
Een clichébeeld vormen de elkaar rond
binnenkomende ambulances verdringende ›
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advocaten. Met als doel (letsel)schadeclaims
van patiënten in handen te krijgen. Ongeacht of
de patiënt wellicht beter had moeten uitkijken:
no cure no pay. Mensen stellen er de supermarkt
aansprakelijk als ze over een net gedweilde vloer
uitglijden. Vaak met succes. Wij hebben er die
gele waarschuwingsbordjes aan te danken.
(Hoe hebben we voorheen toch al die glijpartijen
weten te vermijden….)

bezighouden met de afwikkeling van
aansprakelijkheid. De andere zijn MediRisk en
VvAA. Centramed en Medirisk zijn ‘onderlinge
waarborgmaatschappijen’. Meer reguliere
verzekeraars trokken zich uit de medische
verzekeringswereld terug, door de omvang van de
financiële risico’s, het complexe en specialistische
van medische schadebehandeling en de toename

Dit verschijnsel werd in de jaren ’90 bekend als
‘juridificering’, en ging in ons land gepaard met
vrees voor ‘Amerikaanse toestanden’.
Op het gebied van de medische aansprakelijkheid
werden verbeteringen doorgevoerd in de
positie van de patiënt. Een voorbeeld uit
1992 is de ‘centrale aansprakelijkheid van
Nederlandse ziekenhuizen’. De onderlinge
waarborgmaatschappij (‘verzekeraar’) van
ziekenhuizen Centramed zei hier in reactie
op vragen van VPRO onderzoeksprogramma
Argos (24 januari 2019) het volgende over: (zie
YouTube: https://www.vpro.nl/argos/media/
afleveringen/2019/De-last-van-het-lijden.html )
‘Patiënten die menen dat er een medische fout
is gemaakt, hoeven niet eerst na te gaan wie
er kan worden aangesproken; het ziekenhuis is
aansprakelijk voor alle tekortkomingen van in dat
ziekenhuis werkzame zorgverleners. (..)

‘dat iets fout gegaan is,
betekent niet dat het fout
gedaan is’
Centrale aansprakelijkheid is een groot goed voor
patiënten, want het is vaak moeilijk vast te stellen
wie er nu een bepaalde fout heeft gemaakt en wie
daarover aangesproken kan worden.
(..) Zelfs als de betreffende zorgverlener niet
meer voor of in het ziekenhuis werkt, blijft het
ziekenhuis aanspreekbaar. (..)’
Centrale aansprakelijkheid is volgens Centramed
ook goed voor zorgverleners. Dat het ziekenhuis
aansprakelijk wordt gesteld of de aanspraken
overneemt geeft hen rust. Zij kunnen zich richten
op hun vak: het behandelen van patiënten.
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Schadelast
Centramed is één van nog drie verzekeraars
die zich aan de kant van artsen en ziekenhuizen

van de schadelast. Die zou in Nederland
volgens Centramed tussen 2007 en 2016 zijn
vervijfvoudigd.
LSA-letselschadeadvocaat mr. John Beer
uit Amsterdam (LSA is de vereniging van
letselschadeadvocaten) wijst in de al genoemde
uitzending van Argos op relevante verschillen:
“Beide 'onderlinge' verzekeraars krijgen
per jaar samen circa 1.500 nieuwe claims
aangemeld. Bij dit soort verzekeraars zijn het
in feite de verzekerden zelf, in dit geval vooral
de ziekenhuizen, die de koers bepalen. (..) Een
gewone verzekeraar heeft een meer zelfstandige
verantwoordelijkheid voor de correcte afwikkeling
van schades. (..) Door de structuur zijn arts en
ziekenhuis veel meer betrokken bij de afwikkeling
van medische fouten die bij hun voormalige
patiënten zijn gemaakt. De slachtoffers zijn van
patiënten geworden tot tegenpartijen. ›

Dat heeft grote negatieve gevolgen voor de
kwaliteit van de afwikkeling maar ook voor een
eventuele voortduring van de behandelrelatie. (..)
Niet alle artsen vinden het immers gemakkelijk
om een fout toe te geven. Bovendien zijn veel
slachtoffers van medische fouten genoodzaakt,
of kiezen zij daarvoor, om hun medische

(internet). Zwols geeft aan dat rechtszoekenden
met regelmaat moeten worden teleurgesteld als
bij een medische behandeling iets onverhoopt
anders is gegaan dan verwacht.
‘Steevast schets ik richting de rechtzoekende als
stramien: ‘dat iets fout gegaan is, betekent niet
dat het fout gedaan is’. Een arts in Nederland
heeft een inspanningsverplichting en geen
resultaatsverplichting. Als het dan toch –
onverhoopt – misgaat, heeft ten aanzien van de

In de regel ligt de volledige
bewijslast bij de patiënt
inspanningsverplichting te gelden dat er slechts
sprake is van aansprakelijkheid als verzuimd is
de zorg te verlenen die een redelijk bekwaam
en redelijk handelend vakgenoot onder dezelfde
omstandigheden zou hebben betracht.
Voor de vraag of aan die professionele standaard
is voldaan ontkomt de patiënt en een redelijk
handelend belangenbehartiger er niet aan om
advisering in te winnen bij medici, met specifieke
kennis van zaken.

behandeling voort te zetten in het ziekenhuis
waar in een eerder stadium een fout is gemaakt.
Dat moet goed mogelijk zijn zonder het gevoel
te hebben dat de behandelrelatie beïnvloed
wordt door de afwikkeling van de eerder
gemaakte fout.”
Letselschadeadvocaten
Mr. Beer benadrukt dat niet alles wat in de
gezondheidszorg misloopt tot een recht op
schadevergoeding leidt. ‘Er gaat ook veel mis
ondanks dat alle betrokkenen zich ten behoeve
van de patiënt hebben ingespannen.’
Een nuancering die desgevraagd ondersteund
wordt door Mr. Rutger Zwols, LSAletselschadeadvocaat bij Wolthers Jagersma
Advocaten te Hoogeveen en Heerenveen. Ter
verklaring van de grotere claimbewustheid
onder patiënten wijst hij op betere voorlichting
(ook vanuit het ziekenhuis) en vindbaarheid

Zwols ziet artsen en advocaten/juridisch
professionals niet als permanente tegenstrevers.
Zo vertelden op het jaarlijkse LSA symposion van
2020 een tweetal specialisten over de impact van
een medische aansprakelijkheidszaak.
“Met overtuiging wisten beide specialisten deze
impact voelbaar te maken. Een duidelijk signaal
richting de praktijkbeoefenaar van het recht om
niet lichtzinnig artsen aansprakelijk te stellen.’
De patiënt met letselschade
Voor het afwikkelen van letselschade biedt het
Nederlands recht verschillende mogelijkheden.
Zie bijgevoegd Kader voor een overzicht.
Mr. Beer bepleit een wijziging in de thans
geldende procedure. In de genoemde Argosuitzending wijst hij erop dat pas sprake is van
een verplichting om schade te vergoeden bij een
medische fout indien ‘het betrokken slachtoffer
kan aantonen dat de arts zich onvoldoende
heeft ingespannen en dat de schade daarvan
het gevolg is. (..) In de regel ligt de volledige
bewijslast bij de patiënt. Arts en ziekenhuis
hebben wel de verplichting om een goed en
volledig medisch dossier ter beschikking te
stellen.’ ›
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Hij stelt daar de kwetsbaarheid van patiënten
tegenover die doorgaans niet beschikken
over de benodigde bijzondere kennis. ‘Artsen,
ziekenhuizen en hun verzekeraars .. hebben het
gemakkelijker. Een bewijslast dragen zij niet.
Zij (..) kunnen volstaan met het weerspreken van
hetgeen door de patiënt wordt gesteld. Dat gaat
hen goed af: (..) de kennis en ervaring is aanwezig;
zij beschikken over een netwerk van specialisten in
de gezondheidszorg en over financiële middelen
om de verdediging te organiseren.’
In het licht van deze ongelijkwaardige verhouding
bepleit Beer de instelling van een ‘Centraal
Orgaan Afwikkeling Medische Aansprakelijkheid’.
Bestaande uit onafhankelijke maar deskundige
juristen en medici. Ook patiënten zouden de
gelegenheid moeten krijgen daar deskundigheid
in te schakelen en die gefinancierd te krijgen.
De beoordeling van de zaak zou op basis van het
burgerlijk recht moeten plaatsvinden en voor arts
en ziekenhuis bindend moeten zijn.
Vooralsnog lijkt dit niet kansrijk. Rutger Zwols, die
deze optie ook toejuicht, wijst op de afwijzende
reactie van het Kabinet. Op Kamervragen van
de SP liet toenmalig minister Bruins weten
de bestaande mogelijkheden als afdoende te
beschouwen. n
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Geschillenbeslechting bij letselschade
Een laagdrempelige vorm van geschillenbeslechting verloopt via mediation. Dat is
conflictoplossing via onafhankelijke (gespreks)
bemiddeling. Soms kan een juridische procedure
pas worden ingezet na (een vorm van) mediation.
Voor de patiënt die zich wil beklagen heeft de
rijksoverheid voorzien in zo’n stapsgewijze aanpak.
De klacht moet eerst worden besproken met
de zorgaanbieder. Die mag maximaal 10 weken
doen over een reactie. Levert dat niks op dan
is de tweede stap die naar de (onafhankelijke)
Klachtenfunctionaris. Elke zorgaanbieder is
wettelijk verplicht zo’n functionaris in huis te
hebben. Als ook dat tot niks leidt kan een geschil
worden voorgelegd aan de rechter of een
‘geschilleninstantie’. De informatie is te vinden
via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
kwaliteit-van-de-zorg/vraag-en-antwoord/waarkan-ik-terecht-met-een-klacht-over-een-arts-ofzorginstelling
Een afzonderlijke rechtsgang biedt het tuchtrecht
via het ‘Tuchtcollege voor de gezondheidszorg’.
Hieronder vallen gedragingen van zorgverleners
die aan het tuchtrecht zijn onderworpen.
Voorbeelden en aanvullende informatie is te
vinden op de website https://www.tuchtcollegegezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht

(dagboek, deel 2)

Mijn Prostaatpuzzel:
dromen van niks

William de Bruijn

‘Er schoon weer uit komen’, dat is het einddoel van alle prostaatkanker
patiënten die jaarlijks de diagnose krijgen (en dat zijn er in Nederland momenteel
12.600, volgens een recent artikel in Elsevier Magazine *). Op de weg naar dat
ideale einddoel zijn er vooral de ervaringen van -ongeveer- veertien dagen die
in het geheugen gegrift zullen blijven staan van elke patiënt die voor operatieve
verwijdering kiest. Van een paar dagen vóór de prostatectomie tot aan de
terugkomdag. Onvergetelijk.
De zenuwen vóór de operatie (zal alles
goed gaan, wat gaan ze vinden?), die
gebroken eerste nacht in het ziekenhuis
waarin je nauwelijks slaapt, het gestuntel
thuis met de katheter.....Wie voor radicale
prostatectomie (prostaatverwijdering) kiest,
zal in elk geval blij zijn als hij eenmaal ‘gewoon’

weer thuis is. Afhankelijk van het operatieverloop
en de resultaten word je zeven tot twaalf dagen
later dan weer in het ziekenhuis verwacht.
Mijn operatie in het Antoni van Leeuwenhoek
was op 23 januari. De ‘afhandeling’ stond voor
3 februari. Elf dagen later. ›
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Hartverzakking
Maandagochtend 3 februari, 9 uur.
Mijn echtgenote Ingrid krijgt een halve
hartverzakking. Ze ziet mij, gelegen op een
brancard en aan een infuus, langs de wachtkamer
de gang doorgereden worden!
Vlak daarvoor zaten we nog rustig -en zonder
klachten- koffie te drinken en ons af te vragen
waarom ik bij de terugkomst eerst een
röntgenfoto moest en pas daarná de verwijdering
van de katheter zou krijgen.
Dat blijkt zo te zijn omdat er voor een heldere
röntgenfoto van blaas en plasbuis eerst
contrastvloeistof in je afvoer systeem moet
worden gebracht. En dat kan mooi langs de
‘zij-ingang’ van de katheter.
Maar helaas: de computer van het röntgen
apparaat heeft die dag kuren en start niet goed
op. Er komen geen röntgenstralen; er kan dus
ook geen foto gemaakt worden. De radiologen
van het AvL besluiten me dus maar naar de
kamer te vervoeren waar hun ándere röntgen
apparaat staat. Dat is in die vroege ochtend
ook al opgestart en fully operational. Maar
voor die andere kamer moeten we wel met een
brancard en een infuus de gang op, die langs de
wachtruimte loopt.
Als we bijna langs de wachtruimte rollen vraagt
de radiologe die mij aan het verplaatsen is: ‘was
er trouwens nog iemand met u meegekomen?’.
Dus ze roept ‘is mevrouw de Bruijn hier?’. Als ze
de plotse schrik in de ogen van Ingrid zien stelt ze
haar al gauw gerust.

Wie voor radicale

van verademing. Of ik nog een strakkere
onderbroek bij me heb dan de boxershort die ik
draag (die vond ik qua bewegingsruimte-voor-dekunstmatige-plasbuis handiger) vraagt ze in haar
licht Franse tongval. Da’s beter om de ‘voorzijde
luier’ met plakstrip in te bevestigen. De kans dat ik
urine-incontinentie zal gaan ervaren schat ze op
1 procent.
Begin van de rest van je leven
Als eenmaal de tijd van herstel is aangebroken,
overheerst het gevoel van opluchting. Zeker als
het zelfstandig plassen eigenlijk meteen lukt en
de ‘incontinentie inlegger’ de hele dag droog
blijft. De volgende dag kon ik de inleggers al
opbergen, en eens rustig rondkijken en bedenken
wat nou eens te gaan doen met die vier weken
resterend ‘prostaatverlof’. Rust houden, lezen,
muziek luisteren, wandelen, lunchen met vrienden
en dan na elke lunch een dutje: een tip van de
bekkenbodem fysio. En natuurlijk zo af en toe
doorwerken aan die toch wel lastige
Peter Plancius-legpuzzel van 1.500 stukjes.
Nu die zijn voltooiing nadert kan ik de balans
opmaken: drie van de vijf vragen die ik
voorafgaand aan de terugkomdag had zijn nu
beantwoord.
•
•
•

prostatectomie kiest, is blij
als hij eenmaal ‘gewoon’ weer
thuis is
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Dagbehandeling
Na de röntgenfoto worden we verwacht op de
‘dagbehandeling’, direct naast Eerste Hulp.
Goedgemutst zoals altijd komt ze aanlopen,
Corinne Tillier, hoofd urologie-verpleegkunde
van het AvL. Voor veel ‘prostaat-mannen’ in
Amsterdam en omstreken wel een bekende naam.
Ze brengt goed nieuws en laat ons de röntgenfoto
zien: er zijn geen lekkages te zien in de blaas- en
plasbuissectie.
Vervolgens floept ze vakkundig de katheter
eruit: da’s even raar (aan het einde van die uit je
piemel zakkende slang zit een klein leeggelopen
ballonnetje), maar het geeft al snel een gevoel

•

•

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 urineafvoer 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 detectiegrens’)
Maar dat laatste zal pas over vier maanden 		
blijken, bij de volgende PSA check eind mei.

Geen lekkage, katheter zonder problemen
verwijderd en geen kwesties rond continentie.
Wél twee kleinigheden die ik me vooraf niet
helemaal had beseft. Ten eerste gaat plassen
aanvankelijk gepaard met een branderig gevoel.
En je krijgt nog een week antibiotica tegen
eventuele blaasontsteking en/of bacteriële ›

Voor veel ‘prostaat-mannen’ in
activiteit in de plasbuis. Wonderlijker nog is
nummer twee: de resterende lengte van je penis.
Met lichte verbazing vroeg ik me al snel af of het
‘apparaat’ dat ik tegenwoordig in handen heb
om mee te plassen niet ietsje kórter is dan vóór
de operatie. En zowaar: in een prostaatfolder
lees ik ‘Bij prostatectomie wordt het deel van de
plasbuis dat dóór de prostaat loopt verwijderd’.
Je penis kan daardoor wel tot een centimeter
korter worden. Daarom zei mevrouw Tillier

Amsterdam en omstreken
wel een bekende naam
Dan ‘schoon’ zijn en blijven. De Grote Opgave.
Dat duurt nog wel lánger dan een jaartje.
De komende vijf jaar drie maal per jaar een
PSA check bij het AvL. Elke vier maanden hopen
op 0 (of tenminste ‘ondetecteerbaar’). En dan

Wél twee kleinigheden die
ik me vooraf niet helemaal
had beseft

waarschijnlijk bij de intake dat ik ‘gelukkig een
lange (plasbuis)’ had. Of zou ze dat gewoon
tegen alle mannen zeggen?

daarna nog elk jaar één keer per jaar terug haar
je oude ziekenhuis voor bloedcontroles. Blijvend
hopen op nul. In feite: dromen van ‘niks’.

De laatste puzzelstukjes
In mijn dagboek lees ik de punten 4 en 5 terug
die ik nu nog hoopte ‘af te vinken’: erectieherstel
en ‘schoon’ bevonden worden. Aangezien
erectieherstel eigenlijk pas na een jaar goed
kan worden vastgesteld laat ik dat nog maar
even liggen. Voorzichtige stimulatie levert nu in
elk geval nog nauwelijks resultaat. Puntje van
zorg dus. Zoals aan het einde van dagboekdeel
1 gemeld: de kans op erectieherstel is in mijn
geval 72%. Hoe weten ze dat eigenlijk zo exact?
In elk geval is er afscheid genomen van sperma
en zullen toekomstige orgasmes (al dan niet
‘geholpen’) ‘droge’ orgasmes zijn. En die zijn
‘eigenlijk nog béter en intenser dan de natte’,
volgens een ervaringsdeskundige die ik sprak.
We’ll see.

Over vijf jaar word ik 65. Traditioneel de leeftijd
waarop je officieel een bejaarde werd, senior,
met navenante kortingskaart. Maar dat is
natuurlijk allang fluiïde; we werken al minstens
tot ons 67e dóór. En net zo goed hoop ik na
mijn 65e nog lang ‘kankervrij’ te zijn en blijven.
Inshallah.
De legpuzzel is inmiddels af en ingelijst en
opgehangen.
We houden goede hoop dat de allerlaatste
stukjes van de prostaatpuzzel ook op z’n plek
zullen vallen .n
*Elsevier Weekblad - ‘Beste Ziekenhuizen’
(nr. 46, 16 november 2019, p. 77)
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Waar schreven wij
over de laatste 2 jaar?
(Alle nummers zijn te zien op onze website. Die is te bereiken via
www.prostaatkankerstichting.nl, klik op die site op de button ‘Actueel’, vervolgens
op de knop Magazine Nieuws en maak daar uw keuze van het gewenste nummer.)
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Ik vreesde
voor nieuwe
uitzaaiingen

Hans met zijn hond ‘Blitz’ in de Oostenrijkse Alpen.

Hans, drie jaar uitgezaaide prostaatkanker, bestraald en fit

Resultaat na aanpassing
leefstijl
Door uitgezaaide prostaatkanker
(Gleason-score 7) had ik eind 2016 een
PSA van 90, genezing was onmogelijk.
Over die zware periode schreef ik
eerder in Nieuws 29, december 2018.
Om de slechte cellen te bedwingen kreeg ik
de relatief milde hormoonblokker Bicalutamide
voorgeschreven. De 'echte' hormoonkuur (met
chemo) zou dan later nog kunnen. Mijn levensstijl
veranderde ik rigoureus, werd (samen met
mijn vrouw) vegetariër en ging (steeds meer)
wandelen. Veel steun had ik van lotgenoot en

nu vriend Ludo. Over onze bijzondere band
en levensstijl schreven we samen een artikel in
Nieuws 32, oktober 2019*1.
Door de bicalutamide (150 mg) daalde de
PSA, maar bleef tussen de 30-40. Ik vreesde
voor nieuwe uitzaaiingen. Dan toch de
hormoonbehandeling en chemo? Of waren er
nog andere mogelijkheden?
Ik las over een radiologisch professor in het
UZGent. Hij probeert bij (beperkt) uitgezaaide
prostaatkanker met bestraling de start van de
hormoontherapie uit te stellen. Mijn interesse
was gewekt en heb hem na overleg met mijn
arts in het RadboudUMC gemaild. Ook mijn
zorgverzekeraar ging akkoord. ›
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Afspraak in Gent
Vanuit Gent reageerde men direct, er werd een
afspraak gemaakt voor eind 2018. Samen met
mijn vrouw en broer (altijd fijn als
hij meeluistert en vragen stelt)
zijn we naar Gent gereden.
De professor opteerde voor
bestraling van de prostaat
en de (kleine) uitzaaiingen.
Alleen de prostaat kon
ook maar vond hij minder
effectief.
De professor stelde
toch direct een
hormoonbehandeling met
injecties Firmagon voor. Door
het lezen van ervaringsverhalen
was ik daar niet blij mee: Firmagon
is zeker heel snel en effectief, maar kan
nare bijwerkingen hebben. De bestraling zou toch
de hormoonbehandeling uitstellen? Tijdens een
telefonisch overleg kon hij mij niet overtuigen, in
mijn ogen was het bestralen al fors, waarom dan
toch die hormoonspuiten? Na overleg met vrouw
en broer heb ik de afspraak geannuleerd.

De bestraling zou toch de
hormoonbehandeling
uitstellen?
Enige tijd later kwam mijn eigen arts met
verrassend nieuws, door nieuw internationaal
wetenschappelijk onderzoek ( Stampede studie*2)
kan ook bij (beperkt) uitgezaaide prostaatkanker
bestraling van de prostaat een aanzienlijke
verhoging van de levensverwachting geven.
Zij had de radioloog in het RadboudUMC bereid
gevonden mij te behandelen. De bicalutamide
bleef. De gedachte hierachter was dat bestraling
de cellen zou doden of beschadigen en dat
deze zich door de hormoonblokker niet zouden
herstellen.

Verbluffend effect
Een week na de eerste bestralingen werd ik
vermoeid en werd plassen bijzonder pijnlijk.
Vooral ‘s nachts leek mijn urine wel kokend en
werd mijn blaas ook 'ongeduldig'.
Het effect was verbluffend: een maand
na de bestralingen was mijn PSA nog
18, na een paar maanden 5 en in
oktober zelfs 2,6. De bijwerkingen
waren al lang weg.
Half januari 2020 was de PSA
2,06. Toch is mij duidelijk dat de
kanker niet verslagen is. Iets zit
nog PSA te 'zenden'. Wat te doen
als het weer gaat stijgen? Geen idee,
dat zien we dan wel. Over drie maanden
weer op controle*4 .
Ik ga door met gezond eten en veel wandelen/
bewegen. Mijn leefstijl helpt bij het verdragen
van medicatie en bijwerkingen en helpt voor een
goede kwaliteit van leven en misschien zelfs voor
een langer leven.
Mijn tip: lees en praat erover. Zoek een arts die
je begrijpt. Leef gezond. Het Wereld Kanker
Onderzoek Fonds www.wkof.nl weet alles over een
goede leefstijl.
Heb je vragen over dit verhaal of wil je jouw eigen
ervaringen delen? Stuur me dan een mailtje via de
redactie.
Hans Overbeeke
Breda

*1 beide artikelen staan ook op de website van de 			
Prostaatkankerstichting.
*2 zie hierover bijvoorbeeld Stichting DUOS ’Bestraling prostaat geeft
betere overleving’ d.d. 23 oktober 2018
*3 bij mij totaal dus 55 Gy. Op de site Prostaat.nl wordt bij niet 		
uitgezaaide prostaatkanker uitgegaan van totaal 68 Gy verdeeld
over 35 behandelingen. Het Maasstadziekenhuis gaat zelfs
uit van totaal 78 Gy verdeeld over 34 tot 39 behandelingen
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Februari - maart 2019 volgden 20 bestralingen van
de prostaat met een lage dosis, 2,75 Gy per keer*3.
De radioloog vond dat voldoende. Het bestralen
van de uitzaaiingen vond ze te riskant.
Vooraf zijn tatoeagepunten en inktlijnen op mijn
lichaam aangebracht om de juiste ligging te
bepalen ten opzichte van de apparatuur.
Om schade aan de darmen te voorkomen werd
telkens een ballonnetje ingebracht. Mijn taak was
om mijn blaas gevuld te houden zodat die ook zo
weinig mogelijk schade op zou lopen.

(zie: ’Beslissingswijzer bij niet uitgezaaide prostaatkanker’). Alles dus
bij niet-uitgezaaide prostaatkanker, over radiotherapie bij uitgezaaide
prostaatkanker heb ik nauwelijks informatie kunnen vinden
*4 bij de controle in april was de PSA nagenoeg onveranderd (2,1).
Ik hoopte op een lagere waarde.
Maar gedroomd van een slechtere. Het laagste punt is
kennelijk bereikt. Over drie maanden weer een check.
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Prostaatkankerstichting:
• biedt lotgenotencontact
• geeft voorlichting en informatie
• behartigt de belangen van

mannen met prostaatkanker
en hun naasten

• stimuleert wetenschappelijk
onderzoek

•
•
•

•
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