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1.

VOORWOORD
ProstaatKankerStichting.nl (PKS) is dé
patiëntenorganisatie in Nederland die
lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft,
wetenschappelijk onderzoek stimuleert en de
belangen behartigt van prostaatkankerpatiënten
en hun naasten.
Het jaar 2017 heeft voor een groot deel in
het teken gestaan van de visie die PKS heeft
geformuleerd op de toekomst van prostaatkankerzorg
in Nederland, gezien door de ogen van de patiënt.
In juni van het afgelopen jaar heeft PKS deze visie gepresenteerd tijdens
een symposium voor alle stakeholders. Het symposium, waar op de inhoud
verderop in dit jaarverslag dieper wordt ingegaan, heeft de positie van PKS
als belangrijke stakeholder binnen het zorgveld prostaatkanker alleen maar
verder verstevigd. Steeds vaker wordt PKS betrokken bij nieuw ontstane
initiatieven gericht op verbetering van de prostaatkankerzorg.
Een ander speerpunt van PKS in het afgelopen jaar was de aandacht voor
de partner van de patiënt. Na de diagnose prostaatkanker gaat de aandacht
vooral uit naar de patiënt, naar de zieke. Dat het ziekteproces ook op de
partner grote invloed heeft, wordt nog wel eens vergeten.
Aan de donateursdag is op veler verzoek een apart programma voor
partners toegevoegd. Verderop in dit jaarverslag staat dit programma
uitgebreid beschreven. Samen met andere partijen heeft PKS een boekje
ontwikkeld vol met praktische tips voor de partners van patiënten. Bij de
beschrijving van de activiteiten over 2017 wordt hier verder op ingegaan.
Deze en andere activiteiten hebben geleid tot verdere vergroting van
impact met o.a. een forse toename van het aantal donateurs.
Waar de stichting op 31 december 2016 2.641 donateurs telde, is dit aantal
gestegen tot 2.839 op 31 december 2017. Dit komt neer op een stijging
van zo’n 7,5%.
De visie van PKS en het symposium hebben naast een toename in het
aantal donateurs ook geleid tot publicaties in diverse (vak)media.
Het bestuur blikt terug op een succesvol jaar en is vol ambitie om deze
ingezette koers de komende jaren vast te houden.
Kees van den Berg
Voorzitter
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2.

MISSIE EN VISIE PROSTAATKANKERSTICHTING.NL

1.

ProstaatKankerStichting.nl is dé patiëntorganisatie voor mannen die met
prostaatkanker zijn geconfronteerd en hun naasten.
ProstaatKankerStichting.nl richt zich als patiëntenorganisatie op de inhoud
en de kwaliteit van zorg voor (ex)prostaatkankerpatiënten, treedt op als
wegwijzer en positioneert zich vanwege ontwikkelingen in de
gezondheidszorg steeds meer als derde partij voor (ex)
prostaatkankerpatiënten door zich bezig te houden met zorginkoop en het
opstellen van kwaliteitseisen.
ProstaatKankerStichting.nl doet dit vanuit het perspectief van de
patiënt en houdt zich niet bezig met medisch handelen. De kerntaken van
ProstaatKankerStichting.nl worden door vrijwilligers uitgevoerd.

2.

3.

Vanuit deze missie stelt de stichting zich ten doel:
•
Belangenbehartiging voor (ex)patiënten.
•
Het bevorderen van (individueel) lotgenotencontact in het hele land tussen
(ex)patiënten met prostaatkanker en hun naasten.
•
Het geven van informatie en voorlichting.
•
Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
•
Het participeren in een koepelorganisatie, zijnde patiëntenbeweging
Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK).
•
Het bevorderen van een goede samenwerking met andere organisaties.
•
Het opzetten en beheren van netwerken ten behoeve van 			
lotgenotencontact.
•
Het verstrekken van informatie aan donateurs.
•
Het organiseren van landelijke en regionale bijeenkomsten.
•
Het zo nodig inschakelen van deskundigen.
Financiering:
Om haar activiteiten te kunnen realiseren, ontvangt PKS financiële steun vanuit
verschillende kanalen, waarbij KWF de belangrijkste financier is. De subsidie van
KWF wordt via NFK uitgekeerd.
PKS mag tevens rekenen op financiële steun vanuit de Nederlandse overheid via
Fonds PGO, één van de uitkeringsinstanties van het Ministerie van VWS. Naast
deze subsidies is PKS afhankelijk van de bijdragen en giften van haar donateurs.
Farmaceutische bedrijven sponsoren projecten onder de daarvoor in Nederland
gebruikelijke voorwaarden ter vermijding van belangenverstrengeling en ter
waarborging van de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van PKS. Van zeven
farmaceutische bedrijven heeft PKS in 2017 een geldelijke bijdrage ontvangen voor
diverse projecten. In totaal kwam dit neer op een bedrag van ongeveer
€ 30.000,00.

3.

DE ORGANISATIE PROSTAATKANKERSTICHTING.NL

Bestuur:
In 2017 zag de bestuurssamenstelling van PKS er als volgt uit.
Kees van den Berg, voorzitter
Hoofdfuncties:
Directeur MBM BV te Harderwijk
Directeur Groenhout Holding BV te Lopik-Van den Berg Hardhout BV-Uvo Lopik BV
Directeur GWW Houtimport BV te Lopik   
Nevenfuncties:
Voorzitter ProstaatKankerStichting.nl
Penningmeester SDOK te Hoogblokland, internationale organisatie voor
Vervolgd Christendom
Penningmeester Businessclub MAF
Voorzitter Ondernemerscollectief Putten
Fred Fontijn, vicevoorzitter
John Slingerland, penningmeester
(hoofdfunctie)
Nevenfunctie:
Onbetaald bestuurslid van ‘Noodfonds gemeente Loenen a/d Vecht’, een
samenwerking tussen zes kerken en de gemeente Loenen a/d Vecht om in acute
noodsituaties uit dat fonds financiële steun te bieden aan burgers.
Rien Knol, secretaris en bestuurslid lotgenotencontact
(hoofdfunctie)
Nevenfuncties:
Beheerder kerkelijk centrum ‘de Drie Ranken’ in Apeldoorn. Het uitvoeren van
bardiensten tijdens activiteiten (gemiddeld één à twee dagdelen per week).
Koster tijdens kerkdiensten (gemiddeld één à tweemaal per maand).
Redactielid van het huisblad van Verpleeghuis Heemhof.
Het maken van reportages van activiteiten (zowel foto’s als tekst) en het vormgeven
van het huisblad dat eens per twee maanden verschijnt.
Will Jansen, bestuurslid regiozaken
Gerrit van de Merwe, bestuurslid kwaliteit van zorg en voorzitter kwaliteitsgroep
Harry Boogh, bestuurslid vrijwilligerszaken en contactpersoon redactie Nieuws
Roel Feller, bestuurslid algemene zaken w.o. sponsoring
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Raad van Advies:
In de organisatie van PKS is een Raad van Advies opgenomen. Deze raad bestaat
uit deskundigen op nagenoeg alle terreinen die raken aan de zorg voor patiënten
met prostaatkanker. Jaarlijks vergadert het bestuur met de Raad van Advies.
Aan de orde komen onderwerpen als activiteiten, speerpunten, toekomstvisie,
financiering en samenwerking met andere partijen.
De samenstelling van de Raad van Advies zag er eind 2017 als volgt uit:
Guus de Vries
partner DamhuisElshoutVerschure Organisatieadviseurs
Jelle Barentsz
radioloog, Radboudumc, Nijmegen
Hetty van den Berg radiotherapeut, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
Juleon Coenen
medisch oncoloog/hematoloog, Isala Klinieken, Zwolle
Henk Elzevier
uroloog/seksuoloog, LUMC, Leiden
Erik van Muilekom
verpleegkundig specialist oncologie/urologie, NKI/AVL, 		
			Amsterdam
Theo de Reijke
uroloog, AMC, Amsterdam
Klaas Mollema
bestuursvoorzitter Raad van Arbitrage voor de bouw
Bert Smid 		
gepensioneerd huisarts
Jean-Paul van Basten uroloog, CWZ, Nijmegen
Jules Lavalaye		
nucleair geneeskundige, Antoniusziekenhuis, Nieuwegein
Vrijwilligers:
De uitvoering van het beleid en de activiteiten van PKS is belegd bij de ± 100
vrijwilligers verspreid over het land. Zonder hun vaak enorme inzet zou PKS niet in
staat zijn haar werkzaamheden uit te voeren op het niveau waarop dit nu gebeurt.
PKS vraagt van haar vrijwilligers een serieuze inspanning en ondersteunt hen in hun
taak door goede opleidingsmogelijkheden en een netwerk van kennis.
De persoonlijke ervaringen van de vrijwilligers op het gebied van prostaatkanker
zijn vaak zeer waardevol voor andere lotgenoten. Leuk om op te merken is dat ook
steeds meer partners van patiënten zich aanmelden voor vrijwilligerswerk. Hiermee
komt de stichting verder tegemoet aan de behoefte aan aandacht en zorg voor de
naasten van patiënten.
Medewerkers:
PKS werd in 2017 ondersteund door Agnes Pap, bureaucoördinator, voor 24 uur
per week. Daarnaast ondersteunt Else Wolak als beleidsmedewerker kwaliteit
van zorg de stichting voor 32 uur per week om de continuïteit te borgen en de
lopende projecten centraal te kunnen aansturen.
Het bestuur heeft de communicatie en PR het afgelopen jaar flink
geprofessionaliseerd. Eind 2017 is Cindy Hoge aangesteld als medewerker
communicatie. Zij zet in samenspraak met het bestuur een communicatiestrategie
voor PKS op en ondersteunt bij de implementatie hiervan. De nadruk komt te
liggen op een strategischer inzet van social media, het vervaardigen van een
nieuwe corporate film en de ontwikkeling van een digitale Nieuwsbrief. Het doel is
de zichtbaarheid van PKS te vergroten, zowel online als offline. De stichting wil zich

proactiever profileren als belangenbehartiger en betrouwbare bron van informatie.
Ook is actief ingezet op meer pers- en media aandacht. Dit is gedaan met
ondersteuning van een professioneel medewerker op basis van een aantal uren per
maand (Hugo Beijer).
Zijn inspanningen hebben geleid tot verschillende pers- en media vermeldingen
eind 2017.  
De belangrijkste waren:
•
•
•

Interview met voorzitter Kees van de Berg in De Stentor op 28 oktober 		
2017.
Interview met Kees van den Berg in het lunchprogramma voor Omroep 		
Gelderland op maandag 6 november 2017.
Vermelding Telegraaf bij artikel over precisiediagnostiek, november 2017.

Met ondersteuning door deze beroepskrachten komt PKS verder tegemoet aan de
wens van KWF om het bestuur meer op afstand te laten functioneren waarbij de
uitvoering van de werkzaamheden bij het centrale bureau is belegd. Maandelijks
vergadert het bestuur over lopende zaken, beleid, projecten en de interne
organisatie.
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PKS werkt samen met en is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Voor het trainen, opleiden en ondersteunen
van haar vrijwilligers, werkt PKS samen met zowel NFK als PGO Support.
Commissies binnen PKS:
Naast de bestuursleden (allen vrijwilliger) zijn de vrijwilligers verdeeld over de
volgende vier aandachtsgebieden:
• Kwaliteitsgroep
• Redactie
• 0800-groep
• Regionale activiteiten
Kwaliteitsgroep
De kwaliteitsgroep, die bestaat uit zeven vrijwilligers en één beleidsmedewerker,
wordt voorgezeten door het bestuurslid kwaliteit van zorg. Deze groep werkt aan
het verbeteren van de kwaliteit van de prostaatkankerzorg en daarmee aan de
kwaliteit van leven van prostaatkankerpatiënten. Belangrijke aandachtsgebieden
zijn o.a. diagnostiek/screening, geneesmiddelen, richtlijnen en Samen Beslissen.

De kwaliteitsgroep onderhoudt contacten, werkt samen en overlegt met alle
grote partijen die betrokken zijn bij de prostaatkankerzorg. Naast de relevante
beroepsverenigingen zijn dit onder meer de zorgverzekeraars, IKNL en de
farmaceutische industrie. PKS brengt haar visie in en deelt ervaringen vanuit
patiëntperspectief om de beleidsmakers en de onderzoekers te laten kijken door
de ogen van de patiënt. Welke wensen en behoeften hebben zij? Wat kan er
beter? Zo wil PKS invloed uitoefenen op beleid, onderzoek en waar mogelijk ook
politieke beslissingen. PKS doet dit niet alleen, maar trekt hierbij nauw op met
NFK en maakt gebruik van de deskundigheid van de medewerkers aldaar. Een
voorbeeld hiervan is het recent gehouden onderzoek over de late gevolgen van
behandelingen tegen kanker en de lancering van de website www.kankerenseks.nl.
Redactie
De redactie bestaat geheel uit vrijwilligers. Zij is verantwoordelijk voor de inhoud
van het magazine Nieuws in lijn met de doelstellingen van PKS. De redactie werkt
onafhankelijk van belanghebbenden en wil patiënten, hun naasten en andere
betrokkenen onpartijdig informeren over ontwikkelingen en ervaringen met
betrekking tot prostaatkanker en over de activiteiten van PKS.
0800-groep
De 0800-groep bestaat uit een aantal vrijwilligers dat de 0800-lotgenotentelefoon
bemenst en binnengekomen vragen op het mailadres
lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl beantwoordt.
Zij doen dit per toerbeurt. Onder deze vrijwilligers zijn ook partners van patiënten
die zich richten op het lotgenotencontact met de naasten. Deze gratis lijn is
geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur
en op dinsdag- en donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur.
De betrokken vrijwilligers hebben inzicht in welke vrijwilliger ervaring heeft
met welk soort behandeling en kunnen de beller met de juiste persoon in
contact brengen. Nadat in 2016 veel van de vrijwilligers van de 0800-groep om
uiteenlopende redenen stopten met hun activiteiten, is het bestuur blij dat sinds
medio 2017 de groep weer op volledige sterkte is en goed functioneert.
Het mailadres lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl wordt beheerd door de
coördinator van de 0800-groep.
Regionale activiteiten
Onder regionale activiteiten wordt onder meer verstaan het (mede) organiseren
van voorlichtings- en informatiebijeenkomsten in ziekenhuizen en inloophuizen
en het opstarten en begeleiden van lotgenotengroepen. PKS heeft haar regio’s
per provincie ingedeeld waarbij de verschillende regiovertegenwoordigers
worden aangestuurd door een regiocoördinator. De regio’s opereren autonoom
binnen de door PKS uitgezette beleidskaders. De ervaring heeft geleerd dat een
generieke aanpak niet de voorkeur verdient maar dat een regiocoördinator die de
taal van de provincie spreekt, veel meer kan bereiken. Vandaar dat er gekozen is
de coördinatoren zoveel mogelijk hun persoonlijke invulling van hun rol te laten
kiezen.
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4.

KERNTAKEN EN ACTIVITEITEN

Wat heeft PKS in 2017 gedaan en bereikt en welke impact heeft de stichting
daarmee gerealiseerd? Hieronder volgt een korte beschrijving van de verrichte
activiteiten in het afgelopen jaar.
1.
1.1.

VOORLICHTING EN INFORMATIEVOORZIENING
Donateursdag
De jaarlijkse donateursdag werd in 2017 gehouden op woensdag
1 november in De Reehorst in Ede. Met zo’n 450 belangstellenden, al dan
niet met partner, was het een mooie opkomst.
Een vijftal onderwerpen werd door verschillende vooraanstaande medici
uitgelicht:
Voeding in combinatie met (medicijnen tegen) prostaatkanker,
prof. dr. A.H.J. Mathijssen, internist-oncoloog, klinisch farmacoloog
Erasmus MC
PSMA, van diagnostiek naar behandeling, dr. A.G. van der Heijden,
oncologisch uroloog Radboudumc
Seksualiteit bij prostaatkanker, dr. H.W. Elzevier, LUMC
Radium 223, dr. J. Lavalaye, St. Antoniusziekenhuis, Nieuwegein
Cryochirurgie, dr. H. Vergunst, CWZ, Nijmegen
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Dit jaar is voor het eerst een aparte sessie voor de partners van patiënten
georganiseerd. Uit voorgaande evaluaties kwam deze behoefte sterk
naar voren. Henk Elzevier, uroloog en seksuoloog in het LUMC, startte
met een plenaire presentatie en nam vervolgens de aanwezige partners
van patiënten mee om aan de hand van vragenkaartjes na te praten en
ervaringen te delen.
De partnerbijeenkomst is door zo’n 85 mensen bezocht en goed
geëvalueerd. In 2018 is een vervolgsessie gepland, waarbij de nadruk meer
dan in 2017 zal liggen op het onderling uitwisselen van ervaringen.
Henk Elzevier heeft de verschillende verhalen die in de partnersessie naar
voren kwamen, verwerkt in een animatiefilm die later te zien zal zijn op de
website www.sickandsex.nl.
1.2.

Nieuws Magazine
ProstaatKankerStichting.nl informeert haar donateurs o.a. via het
kwartaalmagazine Nieuws. In 2017 is het blad in een oplage van 6.000 ex.
gedrukt en verspreid. Naast verzending aan de bijna 2.900 donateurs
wordt het blad verspreid onder medisch specialisten, in wachtkamers in
ziekenhuizen en in inloophuizen.
Zelfregie door patiënten neemt een steeds prominentere plaats in in
het zorgtraject. Pas wanneer een patiënt goed op de hoogte is van de
verschillende mogelijkheden van behandeling en de laatste ontwikkelingen
op medisch gebied, is hij in staat tot zelfregie en samen beslissen.
Zelfregie draagt bij aan een hogere kwaliteit van leven voor de patiënt.
In 2017 heeft PKS succesvol deelgenomen aan de

Nationale Gezondheidsbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. De betrokken vrijwilligers
gaven terug blij te zijn om te merken dat praten over prostaatkanker steeds
gemakkelijker wordt; het taboe wordt stukje bij beetje doorbroken. Opvallend was
dat de vrouwelijke vrijwilligers eerder door bezoekers benaderd en aangesproken
werden. Dit maakt dat de behoefte van PKS aan meer naasten van patiënten
als vrijwilliger groter wordt en PKS zich de komende tijd gaat inzetten om meer
vrouwelijke vrijwilligers te werven.
PKS is met een stand aanwezig geweest op de V&VN Oncologiedagen op
20 en 21 november in De Reehorst in Ede.
1.3.
Voorlichtings- en informatiebijeenkomsten
In 2017 zijn in de verschillende regio’s in totaal zo’n 100 bijeenkomsten geweest
in zowel ziekenhuizen als inloophuizen. De bezoekersaantallen lopen uiteen van
enkele deelnemers tot soms wel meer dan 100 bezoekers. Bij bijeenkomsten met
lagere bezoekersaantallen valt op dat de gesprekken diepgang hebben en dat
de mensen daar veelal op zoek zijn contact met lotgenoten. De impact van deze
activiteit ligt in het feit dat veel bezoekers zich na een gesprek met een lotgenoot
of met een vertegenwoordiger van de stichting gesterkt voelen en beter in staat
zijn tot zelfregie.
Bij de grotere bijeenkomsten in ziekenhuizen ligt de nadruk meer op voorlichting/
informatievoorziening en is vaak een arts betrokken om de medische kant toe te
lichten.
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1.4.
Informatie voor partners
In het voorwoord heeft u kunnen lezen dat één van de speerpunten van
PKS in 2017 was om meer aandacht te besteden aan de beleving van de
partner van een patiënt met prostaatkanker. Veel partners plaatsen zichzelf
en hun eigen emoties naar de achtergrond omdat hun partner het al zwaar
genoeg heeft een weg te vinden in zijn leven met prostaatkanker. Partners
geven aan zich regelmatig eenzaam te voelen maar over deze gevoelens
wordt niet altijd gepraat, terwijl die behoefte wel duidelijk aanwezig is.
In het kader van Movember heeft PKS in samenwerking met Sanofi het
boekje ‘Prostaatkanker heb je niet alleen’ ontwikkeld. Dit boekje staat vol
met praktische tips voor partners van patiënten om hen te helpen zich
staande te houden. Twee vrijwilligers van PKS vertellen openhartig en
persoonlijk over hoe zij de periode na de diagnose en de daaropvolgende
behandelingen hebben ervaren en over de impact die deze hadden
op hun leven en hun relatie. Ze geven duidelijk blijk van de onzekere
gevoelens die ze gekend hebben gedurende het behandeltraject. Op 29
november 2017 heeft voorzitter Kees van den Berg het eerste exemplaar
van ‘Prostaatkanker heb je niet alleen’ overhandigd aan Leonie Sazias,
lid van de 2e Kamer voor 50+. Hieraan gekoppeld was een bescheiden
persmoment in Nieuwspoort in Den Haag waar naast de betrokken partijen
ook enkele journalisten bij aanwezig waren.
Omroep Max en RTL 4 hebben aandacht besteed aan het boekje.
Vrijwilligers in de regio gaan inventariseren of er bij de oncologieverpleegkundigen belangstelling bestaat. ‘Prostaatkanker heb je niet alleen’ is aan
te vragen via de website van PKS.
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2.

LOTGENOTENCONTACT
2.1.
Lotgenotenbijeenkomsten
Waar bij de voorlichtings- en informatiebijeenkomsten de nadruk veelal ligt
op het verstrekken van informatie, zijn de lotgenotenbijeenkomsten vaak
kleinschaliger en meer gericht op onderling contact. De belangstelling
voor de lotgenotenbijeenkomsten fluctueert. Een vrijwilliger zei eens dat
als mannen eenmaal de drempel over zijn om over hun ziekte te praten,
er vaak zeer waardevolle, diepgaande en bevredigende gesprekken uit
voortkomen. Ook dit is weer een mooi voorbeeld van het feit dat het taboe
op prostaatkanker steeds meer wordt doorbroken.
In 2017 heeft PKS op verschillende nieuwe locaties lotgenotenbijeenkomsten mogen organiseren. Deze locaties die voorheen weinig of
niets deden voor lotgenoten op het gebied van prostaatkanker, zijn na
gesprekken met onze vrijwilligers toch gestart met het organiseren van
bijeenkomsten.
De landelijke dekking neemt nog steeds toe. PKS sterkt haar vrijwilligers
door goede opleidingsmogelijkheden te bieden. Zo heeft een aantal
vrijwilligers deelgenomen aan de cursus groepen lotgenoten begeleiden
van PGO support. De reacties hierop waren zeer positief.
Men kreeg tools mee om nog beter in te kunnen spelen op gesprekken met
lotgenoten.

2.2.
0800 lijn
Een andere, directe vorm van lotgenotencontact is de 0800-telefoonlijn
(0800-9992222) en het e-mailadres (lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl)
waar men dagelijks informatie en ondersteuning kan krijgen van vrijwilligers.
Desgewenst kan de beller voor nadere informatie over een bepaalde behandeling
in contact gebracht worden met een vrijwilliger die de behandeling zelf heeft
ondergaan. Dit wordt ook gedaan voor de lotgenoten die hun vraag via e-mail
stellen.
In 2017 is er 1.228 keer een vraag gesteld aan de telefoon en zijn in totaal zo’n
365 vragen per mail behandeld. Deze aantallen laten een lichte stijging zien ten
opzichte van 2016. De vrijwilligers hebben in 2017 deelgenomen aan de cursus
Individueel lotgenotencontact, telefonisch en in persoon via PGO support.
2.3.
Vrijwilligersdag
De vrijwilligersdag heeft net als de donateursdag enerzijds het doel om de
vrijwilligers in het veld te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied
van prostaatkanker, anderzijds voorziet deze dag in de behoefte van vrijwilligers
om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Afgelopen jaar stond de vrijwilligersdag
in het teken van de presentatie van de visienotitie op het symposium die kort
aan de vrijwilligersdag vooraf ging. Naast deze visie is aandacht besteed aan
kwaliteitsindicatoren, het vinden van betrouwbare informatie via internet en de
ontwikkeling van de patiëntenversie van de Europese urologische richtlijnen.
Als locatie was dit jaar gekozen voor Dierenpark Amersfoort vanwege de centrale
ligging en goede bereikbaarheid. Van de 90 vrijwilligers waren er 55 aanwezig.
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3. BELANGENBEHARTIGING VAN PROSTAATKANKERPATIËNTEN
EN HUN NAASTEN
3.1.

Visie op de toekomst prostaatkankerzorg in Nederland,
symposium en spin-off
PKS streeft na dat alle prostaatkankerpatiënten gelijkwaardige
toegang hebben tot state-of the-art-prostaatkankerzorg en dat zij de
beste behandeling moeten krijgen met de best mogelijke resultaten
inzake overleving en kwaliteit van leven. Om dat te bereiken, vindt
PKS dat stakeholders in het veld bij ontwikkelingen en initiatieven
op het gebied van prostaatkankerzorg rekening moeten houden met
het patiëntenperspectief. Diagnostiek, behandeladvies, behandeling
en nazorg dienen alleen nog te worden uitgevoerd door toegewijde
(dedicated) multidisciplinaire teams waarin alle betrokken professionals
zijn gesubspecialiseerd in prostaatkanker. Dit is de reden dat PKS in 2017
haar visie op de toekomst van prostaatkankerzorg heeft geformaliseerd.
In 2016 was reeds met de ontwikkeling van deze visie begonnen. Om
deze visie (pro)actief uit te dragen, heeft PKS op 12 juni een symposium
georganiseerd voor alle stakeholders betrokken bij prostaatkankerzorg.
Er waren ruim 100 deelnemers waaronder medisch specialisten,
verpleegkundigen, zorgverzekeraars, farmaceuten, onderzoekers politiek
geëngageerden en natuurlijk ook patiënten. Het visiedocument is terug te
vinden op de website van ProstaatKankerstichting.nl onder Actueel.
Hieronder volgt een korte samenvatting van het programma:
• Harm Kuipers, ambassadeur en vrijwilliger, presenteert de visie van PKS.
• Hanneke Jansen, onderzoeker IKNL, vertelt over de variatie in 		
prostaatkankerzorg op basis van ProZIB (ProstaatkankerZorg In Beeld).
• Günther Feick, voorzitter van de Duitse zustervereniging van PKS, geeft
via video conferencing een inkijk in de ervaringen bij onder meer de
Martiniklinik in Hamburg, Duitsland.
• Na de pauze werd het programma vervolgd met een speakerscorner
waarin vier sprekers vertelden op welke manier zij de prostaatkankerzorg
verbeteren en hoe zij de visie van PKS meenemen in de ontwikkelingen
binnen hun eigen organisatie. Aan het woord kwamen naast voorzitter
Kees van den Berg, Chris Bangma, uroloog Erasmus MC,
Jean-Paul van Basten, uroloog CWZ en Jelle Barentsz, radioloog
Radboudumc en Cathelijne Ziedses des Plantes, medisch adviseur,
Zilveren Kruis Achmea.
Dagvoorzitter Irene Dingemans sloot af met de vraag: ’Op welke
onderdelen van deze visie kunt ú PKS ondersteunen de (gezamenlijke)
ambities te realiseren?’ Enige tijd na het symposium hebben de deelnemer
een mail ontvangen met de visienotitie en nogmaals een oproep om vooral
te kijken wat er samen met PKS binnen de eigen organisatie gerealiseerd

kan worden om de prostaatkankerzorg te verbeteren.
In de uitgave van Nieuws van september 2017 is verslag gedaan van het
symposium en de goede, inhoudelijke discussies die ontstonden. NFK en PKS
hebben daags erna een gezamenlijk persbericht laten uitgaan. De spin off is
aanzienlijk geweest: verschillende tijdschriften hebben PKS benaderd met de vraag
om een verslag/samenvatting van symposium en visie.
-

Tijdschrift voor Urologie over centralisatie van zorg
Urotalk, uitgave van AbbVie
Nieuwsbrief DUOS
Nieuwsbrief De Prostaatkliniek
Nieuwsbrief V&VN

De presentatie van de visie aan alle stakeholders heeft ertoe bijgedragen
dat PKS vaker dan voorheen wordt aangehaakt bij de verschillende
samenwerkingsinitiatieven die in het land ontstaan, gericht op de verbetering van
de zorg. Zo is PKS verschillende keren gevraagd om vanuit patiëntperspectief
mee te denken. Voorzitter Kees van den Berg heeft op een conferentie van het
CWZ, Radboudumc en het Catharina Ziekenhuis over hun regionale samenwerking
een presentatie gegeven over wat PKS verstaat onder goede zorg vanuit
patiëntperspectief. In regio Rotterdam is PKS verder betrokken bij het ANSER
project waar nu gekeken wordt of (een afvaardiging van) PKS zitting kan nemen in
hun nog op te zetten adviesraad. Verschillende ziektekostenverzekeraars vinden
het belangrijk om de stem van de patiënt mee te nemen in hun inkoopbeleid en
vragen PKS mee te kijken met plannen die zij ontwikkelen ten aanzien van de
zorginkoop prostaatkanker.
3.2.

Diagnostiek
Cruciaal voor de behandelkeuzes van prostaatkankerpatiënten is een
juiste diagnosestelling. Subspecialisatie en dedication van de betrokken
diagnostici, het gebruik van de nieuwste technieken, het optimaal en juist
inzetten van de MRI en het multidisciplinair vaststellen van de diagnose
(met behandeladviezen) zijn essentieel voor PKS. Op het gebied van
diagnostiek zijn vele nieuwe ontwikkelingen die we volgen Eén daarvan
is de inzet van de mp-MRI. PKS heeft in 2017 een concept standpunt
geformuleerd over de plaats van de mp-MRI in de diagnostiek.
Dit standpunt verwoordt dat elke patiënt de keuze voorgelegd moet
krijgen tussen het nemen van biopten en het maken van een MRI. De MRI
is voor de patiënt minder belastend en verschillende studies wijzen uit dat
de resultaten een stuk nauwkeuriger zijn. Belangrijke voorwaarden zijn goed
opgeleide radiologen, kwalitatief goede en voldoende apparatuur.

3.3.

Samen Beslissen
PKS vindt het belangrijk dat de patiënt samen met zijn behandelaar beslist
over het behandeltraject van diagnose tot nazorg. Dat verschillende opties
met voor- en nadelen aan de patiënt en zijn naasten worden voorgelegd en
persoonlijke wensen besproken worden en hiervoor de tijd wordt genomen.
Er hoeft niet altijd snel een keuze te worden gemaakt.
Een bewuste, weloverwogen keuze maken, vraagt zelfregie van de patiënt.
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PKS wil patiënten daarbij ondersteunen door middel van goede, actuele en
complete voorlichtingsmaterialen. Ook wil PKS het patiëntenperspectief
inbrengen in projecten in ziekenhuizen, gericht op het verbeteren van
‘Samen Beslissen’ en het borgen van ‘Samen Beslissen’ in zorgpaden.
In 2017 was dat in het Reinier de Graaf Ziekenhuis en het Martini Ziekenhuis.
Keuzehulpen zijn een belangrijk hulmiddel bij ‘Samen Beslissen’.
Daarom overlegt PKS met onderzoekers over keuzehulpen die door hen
(door)ontwikkeld worden. PKS heeft een belangrijke bijdrage geleverd
aan een boekje waarin de resultaten van het Prokeus-onderzoek zijn
weergegeven voor patiënten. Onderzocht is wat belangrijk is voor
patiënten bij het kiezen van een behandeling, welk effect de behandeling
heeft op de kwaliteit van leven en of de patiënten tevreden zijn over de
behandeling. Het boekje kan patiënten helpen bij het maken van keuzes.
3.4.

Inzicht in kwaliteit en uitkomsten
PKS ijvert ervoor dat zorgverleners en ziekenhuizen zoveel mogelijk
transparant zijn over hun kwaliteit en uitkomsten. Registratie en monitoring
is hiervoor nodig. PKS wil graag dat resultaten van behandelingen
worden besproken met de patiëntvertegenwoordigers om te kijken
waar verbetering mogelijk is. Er worden stappen gezet. Met artsen en
onderzoekers betrokken bij ProZIB (ProstaatkankerZorg In Beeld) overlegt
PKS over de inzichten en resultaten uit deze registratie. Doel hiervan
is te kijken hoe de zorg verbeterd kan worden en praktijkvariatie terug
te dringen, bijvoorbeeld ten aanzien van lymfklierdissecties. Ook vindt
PKS het belangrijk dat zorgaanbieders patiënten structureel vragen naar
hoe zij de uitkomsten van hun behandeling en hun kwaliteit van leven
ervaren, bijvoorbeeld middels PROMs-vragenlijsten. Dat gebeurt nog
lang niet overal. Onder andere in overleg met beroepsverenigingen,
zorgverzekeraars
(het zogenaamde transparantieoverleg) maakt PKS zich daar hard voor.

3.5

Herziening richtlijn prostaatcarcinoom
Eind 2017 is gestart met de herziening van een aantal modules van de
richtlijn voor prostaatkanker. PKS is via de kwaliteitsgroep betrokken om het
patiëntenperspectief in te bedden.

3.6.

Participatie NFK projecten
Late effecten
Via de NFK-tool Doneer je Ervaring (DJE) is een vragenlijst uitgezet onder
de donateurs van PKS met de vraag in hoeverre zij na hun behandeling
zichzelf nog geregeld geconfronteerd zien met late effecten van de toch
vaak ingrijpende behandelingen tegen prostaatkanker. Deze uitvraag is
gedaan om inzicht te krijgen in waar patiënten en ex-patiënten (langer
dan 5 jaar na de diagnose) tegenaan lopen bij hun maatschappelijk
functioneren, welke belemmeringen ervaren zij? Door het bevorderen
van awareness over het bestaan van deze late effecten en het bieden van

informatie, wil NFK de maatschappelijke positie van patiënten en ex-patiënten
versterken. Uit de analyses van DJE is gebleken dat de belastende effecten (voor
de deelnemers van alle kankerpatiëntenorganisaties tezamen) in werksituaties het
meest aan de orde zijn.
Kanker en seks
Het bespreekbaar maken van en aandacht vragen voor de gevolgen van
behandelingen op seksualiteit, intimiteit en relatie, is voor PKS een belangrijk
onderwerp. PKS heeft meegedaan aan een omvangrijk onderzoek uitgevoerd
door NFK naar wat kankerpatiënten en hun partners ervaren bij hun seksualiteit
en intimiteit. Door de ziekte en de behandeling tegen kanker worden deze vaak
fors anders, met grote gevolgen voor de kwaliteit van leven en de relatie. Beide
onderwerpen (seks en kanker) zijn beladen met taboes, reden waarom NFK een
site heeft ontwikkeld die antwoord geeft op concrete vragen die mensen kunnen
hebben over dit onderwerp. Deze site bevat ook ervaringsverhalen en tips van
andere patiënten en hun partners, waaraan eveneens veel behoefte bestaat.
De resultaten van de uitgebreide vragenlijst die PKS onder haar donateurs en
partners verspreid heeft, is mede input geweest voor de ontwikkeling van de
website www.kankerenseks.nl. Deze site is nu ook toegankelijk via
www.prostaatkankerstichting.nl.
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Project ‘rol van de zorgverzekeraar en medisch-juridische ondersteuning’
PKS heeft meegewerkt aan het deelproject van het Voucherproject Actiegerichte
Belangenbehartiging getiteld ’De rol van de zorgverzekeraar en medisch-juridische
ondersteuning’.
De overheid en de zorgverzekeraars bepalen steeds sterker welke zorg voor
patiënten binnen het verzekerde pakket past. Als een zorgverlener een
behandeling voorschrijft en de patiënt krijgt de behandeling niet vergoed, is
het van belang dat de patiënt de weg weet te vinden om zijn recht te halen.
Er kan een spanningsveld ontstaan voor wat de arts aan behandeling voorstelt,
de patiënt voor behandeling en zorg nodig heeft en wat de zorgverzekeraar
wil en/of kan vergoeden. Waar kun je terecht als je het niet eens bent met een
beslissing? Binnen dit project is een toolkit ontwikkeld met informatie voor de
kankerpatiëntenorganisaties die zij kunnen gebruiken voor het beantwoorden van
vragen over dit onderwerp van de leden/achterban. Hiervoor is vooral gebruikt
gemaakt van bestaande informatie in instanties die al actief zijn op dit terrein. De
documenten dienen als uitgangspunt om de eigen leden/achterban te informeren,
bijvoorbeeld in het ledenblad, op internet en/of via Facebook.
Samen beslissen
In 2017 is gestart met de e-learning gedeelde besluitvorming van het LUMC.
Deze is geëvalueerd door zorgverleners en patiënten uit het veld. De e-learning is
vereenvoudigd en verrijkt met patiëntperspectief:
https://nfk.nl/e-learning/samen-beslissen/
In 2018 wordt aan het project een gevolg gegeven.
4. STIMULEREN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Regelmatig wordt PKS gevraagd om vanuit patiëntperspectief steun te verlenen
aan nieuwe onderzoeken die erop gericht zijn om bij te dragen aan het verbeteren
van de zorg en de kwaliteit van leven voor patiënten met prostaatkanker. In 2017
heeft PKS aan zo’n 20 projectvoorstellen haar steun betuigd. Over een aantal van
deze onderzoeken is een artikel verschenen in Nieuws Magazine om de donateurs
aan te schakelen bij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van prostaatkanker.

De volgende bedrijven hebben onze stichting financieel gesteund in 2017

AbbVie

Astellas Pharma B.V.

Bayer
19
Ferring Pharmaceuticals

Ipsen

Janssen-Cilag

Sanofi
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ProstaatKankerStichting.nl
te Utrecht

UITTREKSEL FINANCIEEL JAARVERSLAG
Balans per 31 december 2017
Balans per 31 december 2017

ACTIVA

31 december 2017
€
31 december
2017€
€

€

54.109
15.182

5.194

31 december 2016
€
31 december
2016€
€

€

54.109
835

6.079

PASSIVA

Vaste activa

Stichtingsvermogen
Materiële vaste activa
Stichtingskapitaal
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Bestemmingsreserves
Vlottende activa

69.291

Vorderingen
Kortlopende
Debiteuren schulden
Overige vorderingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Liquide middelen

5.602
76
24.027
3.094
36.308

Totaal
Totaal

5.678
121.848
63.429

54.944

4.000
15.178
48.224
21.616

19.178
99.527
69.840

132.720
132.720

124.784
124.784

31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserves

54.109
15.182

54.109
835
69.291

54.944

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden

Totaal

24.027

48.224

3.094
36.308

21.616

Concept d.d. 22 juni 2018
Concept d.d. 22 juni 2018

63.429

69.840

132.720

124.784
6

UITTREKSEL FINANCIEEL JAARVERSLAG
Staat van baten en lasten over 2017

Staat van baten en lasten over 2017

Staat van baten en lasten over 2017
Realisatie
Begroting
Realisatie
2017
2017
2016
€
€
€
Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijfsleven
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten
en/of diensten
Baten van subsidies van overheden
Baten van andere fondsenwervende organisaties
Overige baten

87.955
-

80.000
-

82.846
31.050

4.924
45.000
250.207
-

2.500
45.000
215.620
-

3.370
35.000
190.744
1.140

388.086

343.120

344.150

Lasten
Lotgenotencontact
Informatievoorziening
Belangenbehartiging
Afschrijvingen materiële vaste activa
Kosten beheer en administratie

70.076
87.608
120.141
1.405
94.736

64.500
60.120
136.600
89.500

91.095
102.853
79.871
909
84.404

Totaal lasten

373.966

350.720

359.132

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

14.120
227

-7.600
-

-14.982
403

Saldo van baten en lasten

14.347

-7.600

-14.579

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve doelstelling

14.347

Concept d.d. 22 juni 2018

-14.579

6
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www.prostaatkankerstichting.nl
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht • e-mail: secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
• telefoon: 088-0029768

