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is er voor u

ProstaatKankerStichting.nl (PKS)

wil er zijn om mannen die geraakt

zijn door prostaatkanker te vinden
en te verbinden, ze te informeren
en samen de kwaliteit van leven

van patiënten en hun naasten te
verbeteren.
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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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Na een mooie zomerperiode worden langzaamaan de dagen korter.
Voor ProstaatKankerStichting.nl (PKS) breken de drukke tijden weer
aan. Om te beginnen heeft u in het vorig nummer kunnen lezen dat
onze jaarlijkse donateursdag plaatsvindt op dinsdag 8 oktober in de
Agnietenhof in Tiel. Er zijn nog plaatsen vrij en aanmelden kan nog
steeds. Het partnerprogramma heeft wegens grote belangstelling
helaas geen plaatsen meer beschikbaar.

Van de
voorzitter

Ook voor de lotgenoten- en voorlichtingsbijeenkomsten zijn september
tot en met november drukke maanden. Een actueel overzicht van
bijeenkomsten bij u in de buurt vindt u in de agenda verderop in dit
blad en op onze website. Het kan zijn dat er in uw omgeving weinig
of geen bijeenkomsten gepland staan. Is dat het geval maar heeft u
wel behoefte aan lotgenotecontact in uw woonplaats, meld het ons via
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl. Onze regiovertegenwoordiging
kan dan contacten leggen met ziekenhuizen en inloophuizen.
Afgelopen zomer heeft PKS niet stil gezeten. Bestuurslid Will Jansen
heeft samen met dr. Roderick van den Bergh, uroloog in het St. Antonius
Ziekenhuis in Utrecht, een bijdrage geleverd aan het televisieprogramma
Holland van Boven. Het onderwerp sluit nauw aan bij ons speerpunt
bewustwording. Op onze website kunt u het fragment terugkijken.
Verschuiving aandacht van PKS
De concentratie van prostaatkankerzorg gaat verder door. Waar in het
begin de nadruk vooral lag op concentratie van de prostaatoperaties,
komt nu de diagnostiek steeds meer op de voorgrond te staan.
Als een man een verhoogde PSA-waarde blijkt te hebben, is een
doorverwijzing door de huisarts naar een goed expertcentrum voor
diagnostiek met ervaren radiologen van essentieel belang. Immers
een verhoogd PSA duidt lang niet altijd op prostaatkanker en niet alle
vormen van prostaatkanker vereisen direct een behandeling. Een goede
diagnosestelling met beeldvorming via een MRI voorkomt overdiagnose,
maar zorgt er ook voor dat er geen relevante tumoren worden gemist.
De kwaliteitscommissie van PKS heeft een notitie opgesteld over de
plaats van de MRI in het diagnosetraject. Intussen is de richtlijn herzien
en is middels deze notitie het patiëntperspectief stevig geborgd. Een
mooi resultaat!
Wij willen onze donateurs goed en volledig informeren. Eén van de
middelen die we daarvoor inzetten, is onze website, waar wij artikelen
uit de verschillende media over de laatste ontwikkelingen op het gebied
van prostaatkanker delen met onze achterban.
Europa Uomo, een samenwerking tussen alle patiëntenorganisaties in
Europa voor mannen met prostaatkanker, is een onderzoek gestart naar
de kwaliteit van leven van prostaatkankerpatiënten. Doel is om meer
bekendheid te geven aan dit onderwerp. Doet u mee en vult u ook de
vragenlijst in? Deze staat op de homepage van onze website. Dank voor
uw moeite, mede namens het bestuur van Europa UOMO.
Hopelijk tot ziens op dinsdag 8 oktober in Tiel
Kees van den Berg
Voorzitter
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Het werkterrein van de uroloog

Urologie – een prachtig vak
Wij van de PKS zijn altijd bezig met de prostaat. Onze uroloog ook. De prostaat is
echter maar een klein onderdeel van het werkgebied van de uroloog. Over wat de
uroloog nog meer doet spraken wij met Dr. Sigrun Langbein, sinds 2008 uroloog in
het Zaans Medisch Centrum (ZMC).

Wim Nak

Zijn er net zoveel mannen als vrouwen
patiënt?
Langbein: ‘nee, die verhouding ligt bij onze
afdeling op ongeveer 60% mannen en 40%
vrouwen. Dat heeft er alles mee te maken dat
wij inmiddels heel gespecialiseerd zijn: twee
urologen houden zich voornamelijk bezig met
vrouwen die last van urologische problemen
hebben en twee andere urologen houden
zich met name bezig met prostaatklachten en
prostaatkanker. Met als gevolg dat ongeveer
de helft van ons werk uit prostaatproblemen
bestaat’.
Waaruit bestaat de andere helft dan?
‘In de nieren hebben we met nierstenen te
maken en met infecties, afvloedbelemmeringen,
tumoren en cysten. In de blaas veel met
blaasontsteking, blaasstenen, blaastumoren
en bijzondere vormen van blaasaandoeningen
zoals interstitiële cystitis of overactieve blaas.
En blaasklachten komen juist weer vaker voor
bij vrouwen. Er komen veel pijnklachten ter
behandeling op de urologie. We behandelen
ook teelbalkanker.
Maar we doen desondanks niet echt alles van
het urineweg circuit. Het is zo gegroeid dat de
bijnieren tot het werkgebied van de internist
horen, vaginale klachten komen bij
de gynaecoloog en dialyse valt onder de
nefroloog.
Maar het komt ook voor dat een dialyse patiënt
toch weer bij de uroloog in zicht komt, bijv. als
er sprake is van cysten in de nieren of bij de
voorbereidingen voor een transplantatie’.

Dr. Sigrun Langbein

Wat is er zo leuk aan het werk van de
uroloog?
‘Het allerleukste is dat wij vaak in staat zijn om
het probleem op te lossen, we doen niet veel aan
symptoombestrijding. Bovendien is het mooi dat
we een grote variëteit aan patiënten behandelen:
Zowel jong als oud,
DE HELFT VAN
zowel mannen als
vrouwen, zowel
ONS WERK
niet kwaadaardige
aandoeningen als
BESTAAT UIT
oncologische problemen.
Het is ook een vak waarin
PROSTAAT
heel veel ontwikkeling zit
gedurende de afgelopen
PROBLEMEN
jaren’. ›
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Tot enkele jaren geleden voerden wij in het ZMC
ook HIFU behandelingen uit. Zowel voor primaire
focale therapie als voor salvage therapie na
recidief. Vanwege de totale vernieuwing van het
ziekenhuis zijn wij daar tijdelijk mee gestopt, maar
‘HET ALLERLEUKSTE IS DAT WIJ
VAAK IN STAAT ZIJN OM HET
PROBLEEM OP TE LOSSEN’

Zijaanzicht hoge en lage urinewegen

Waarin onderscheidt zich het ZMC bij
prostaatbehandelingen?
‘Sinds een jaar passen wij bij plasklachten die het
gevolg zijn van prostaatvergroting als één van
de vier centra in Nederland de Uro-lift toe. Dan
verruimen wij de plasbuis door de aangegroeide
prostaat opzij te trekken en met ankertjes/haakjes
vast te zetten in het omringende weefsel. Die
haakjes vormen geen enkele belemmering voor
toekomstig noodzakelijke behandelingen, ook
een MRI wordt er niet door
gehinderd. Een belangrijk
voordeel van de Uro-lift is
dat deze met een roesje in
dagopname kan worden
toegepast en
dat de seksuele functie niet
wordt belemmerd. De meer
gebruikelijke TURP ingreep
voor het verminderen van deze
plasklachten wordt bij ons
vaak door de Uro-lift methode
vervangen.

binnen afzienbare tijd zullen wij weer opnieuw
HIFU operaties kunnen aanbieden. Helaas nog
altijd niet vergoed door de zorgverzekeraar, maar
wel beschikbaar voor patiënten die de kosten
voor eigen rekening nemen”. n
Kortom: urologie – een veelzijdig beroep,
uitdagend, maar ook bevredigend.

Wanneer de
plasbuisvernauwing niet door
de prostaat wordt veroorzaakt
dan passen wij andere
technieken toe, zoals de Otis of
Sachse open urethra chirurgie.
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Verder hebben wij met de neuromodulatie een
alternatieve behandeling in huis om patiënten
met ondragelijke aandrangklachten te kunnen
helpen. Als de patiënt continu naar de WC moet
rennen en dan nog vaak te laat is, beperkt dat
de kwaliteit van leven behoorlijk. Dus er zijn
voldoende oplossingen voor beschikbaar.

Vooraanzicht hoge en lage urinewegen

De vier gebroeders tijdens de 'Marathon tegen kanker' in Alkmaar

Omdat hij veel moest plassen ging hij naar de huisarts

‘We gaan het gewoon proberen’
Aart J. van Dijk
Vanuit mijn werkplek kijk ik uit op het
Erasmus MC, de plek waar mijn leven
verlenging zoekt.
Fred Guurink groeide op in Pijnacker. Fred is
getrouwd met Annemieke en samen kregen ze in
1993 dochter Margot.
Hij bezocht de Havo en werkte elke zaterdag bij
de bakker en verdiende er zijn eigen geld mee.
Hij werkte ook in een groentekraam om zijn
studie, de lerarenopleiding Maatschappijleer en
Geschiedenis te financieren. Fred ging aan het
werk in het onderwijs. Dat duurde niet lang, hij
maakte een carrière-switch naar verkoper van
schoolmeubilair. Fred zou nooit meer loskomen
van de inrichtingswereld. Hij startte zijn eigen
bedrijf in ‘high level’ kantoorinrichting. Fred
houdt van schrijven en heeft veel gedichten
gemaakt. Hij produceerde een gedichtenboek

met prachtige gedichten en fraaie foto’s als ode
aan de vrouw: ‘Een gedroomde fantasie’.
In januari 2016 ging Fred (toen 55 jaar) naar zijn
huisarts omdat hij last kreeg van veel moeten
plassen. Deze stuurde hem door naar het Reinier
de Graaf Gasthuis (RdGG) in Delft. De volgende
dag werd Fred onderzocht door de uroloog,
werden biopten en bloed afgenomen. In februari
hoorde hij dat hij Prostaatkanker had. De PSA was
76. Uit een botscan bleek dat de kankercellen
waren uitgezaaid. Er was concentratie van
kankercellen in het schaambeen. Hij kreeg te
horen dat het ziekenhuis hem niet meer beter kon
maken en kreeg een prognose van ongeveer vijf
jaar. Uit een scan bleek dat de overige organen
gelukkig niet waren aangetast.
Daar sta je dan, wat nu?
Fred wilde een second opinion in het Erasmus
MC in Rotterdam en besloot zijn verdere
behandeling daar te ondergaan. Zijn belangrijkste
redenen waren dat Erasmus MC de nieuwste
internationale ontwikkelingen nauwgezet volgt ›
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en de mogelijkheden om mee te kunnen
doen aan trials of onderzoek-trajecten.
Fred krijgt op 12 april 2016 voor het eerst
hormoonmedicatie toegediend: Zoladex.
Dit wordt eens per drie maanden dmv een
injectie door zijn huisarts toegediend.
Fred: ‘Het is een kwestie van even de
andere kant op kijken. Ik besef dat de
hormoonmedicatie Zoladex mijn testosteron
plat gaat leggen. Hoe lang krijg ik hem
nog overeind? Ik besef dat dit het einde van een
tijdperk is’.
Op 19 april 2016 maken Fred en Annemieke
kennis met de oncoloog (prof.dr. R. de Wit) van
het Erasmus MC. Hij is voorstander
van hormoonmedicatie
‘IK BESEF gecombineerd met chemotherapie.
‘We gaan het gewoon proberen, als
DAT DIT HET het niet werkt en je wordt er te ziek
van, dan kunnen we besluiten te
EINDE VAN EEN stoppen’.
Fred laat de oncoloog weten dat hij
TIJDPERK mee wil doen om zijn leven wellicht
op te rekken!
IS’ De chemokuur wordt gestart, via
een infuus druppelt Docetaxel in de
ader. Het doel is om de kankercellen
in de bloedbanen te doden, zodat verdere
uitzaaiingen worden voorkomen. Ook moet Fred
dagelijks Prednisolon slikken.
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Fred is gek op injecties in zijn buik!

geweest bij ‘Organiseer je eigen wandeling’
voor KWF, ‘Marathon tegen kanker’ en afgelopen
jaar met de actie ‘Running Stairs voor Cancer’.
Daarnaast heeft Fred zijn eigen YouTube-kanaal
‘Vecht met Fred’. Bovendien schrijft Fred op zijn
eigen site www.fredguurink60.nl blogs over zijn
ziekte en leven. De blogs worden ook op
www.kanker.nl geplaatst.
Hoe ging het met Fred in 2018?
Sinds begin 2018 heeft hij hormoontherapie, zijn
PSA is dan 3.8, heeft geen pijn en is doorgaans
niet snel moe, geen nieuwe uitzaaiingen in de
botten, geen kanker te zien in de organen.
In april 2018 geeft een PSMA-scan aan dat er
twee kleine uitzaaiingen te zien zijn in de
lymfeklieren. Fred zal worden bestraald in het
VU Medisch Centrum en gaat op 9 mei, samen
met Annemieke, voor de eerste bestraling naar
de VU. Door de hormoontherapie is het libido
sterk achteruit gegaan, Fred geeft er niet echt
meer om.

‘Tsja, ongemerkt staat toch mijn wereld op zijn kop
en hoe stoer ik ook doe,
het doet echt wel wat met
me. Mijn haar is eraf, een
Vanuit zijn nieuwe kantoor in
nieuwe coupe zullen we
Rotterdam kijkt hij uit op het
maar zeggen’.
Erasmus MC, de plek waar zijn
De chemokuur bestaat
leven verlenging zoekt.
uit zesmaal toediening
van chemo, die elke
Hoe gaat het in 2019 met
drie weken wordt
Fred?
toegediend. Fred krijgt ook
Na een bloedonderzoek blijkt
Dexamethason, dit medicijn
dat de PSA is gestegen van
remt ontstekingen en
0.8 naar 2.1. Er volgt een
overgevoeligheidsreacties.
PSMA PET scan met als resultaat
Na de zes chemoeen PSA van 3.3, nieuwe
infusen zeggen de artsen
uitzaaiingen in de lymfeklieren en
‘afwachten, even niets
verdachte plekken in de longen.
Fred met Annemieke op vakantie in New York
doen’. Dat is niet de sterkste
Verbijstering bij Fred en advies
eigenschap van Fred. Bovendien heeft hij geen
van de oncoloog om Abiraterone met Prednison
pijn. Toch voelt hij zich vaak machteloos.
te gaan proberen. De PSA zakt weer naar 1.7,
maar de bloeddruk is veel te hoog. Vanaf nu is het
Fred is gemotiveerd om in actie te komen voor het
elke maand ‘monitoren’ van de PSA en met extra
organiseren van activiteiten tegen kanker waarbij
medicijnen om de bloeddruk omlaag te krijgen.
ook geld wordt opgehaald. Zo is hij betrokken
Elke maand is het dus weer spannend! n

Column

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

Somberen
Laatst kwam ik dit woord ergens tegen.
En wat een prachtig woord.
Hoewel mijn zoon zegt dat ik mijn glas altijd half
vol zie, kan ik uitstekend somberen sinds mijn
onderbuik – en mijn leven – gemetastaseerd is.
Komt nog bij dat de nieuwe jeugdige uroloog,
die mij na vertrek van Simon Horenblas (heerlijke
man) is toegewezen in het AvL, mij te verstaan
heeft gegeven dat bezoeken aan hem verder
zinloos zijn. Hij verwees mij naar mijn huisarts
voor PSA-metingen en gesprekjes, mocht ik daar
behoefte toe gevoelen.
Ik heb een prettige meevoelende huisarts,
daar mankeert het niet aan, maar toch moest
ik even denken aan die leuke urologe van
het RadboudUMC, dr. Inge van Oort. U kent
natuurlijk de videodocumentaire: ‘Houd zelf
de regie bij niet te genezen prostaatkanker’.
(https://www.youtube.com/watch?v=7X78caw5ag).
Presentatrice Inge Diepman introduceert in
deze video dokter Inge samen met haar ‘client’
ervaringsdeskundige Theo, en heeft 't over hun
'relatie'.
Grapje
Hebben wij een 'relatie'? Hihi, ja al bijna tien jaar
geven beiden giechelend toe. Grapje.
Want Theo is natuurlijk getrouwd en even later
komt zijn vlotte echtgenote aan het woord.
(Heel informatief overigens).
Genoemde 'relatie' is mooi, maar zeldzaam
denk ik. Het is zonder twijfel heerlijk om
relationeel menselijk met je uroloog te kunnen
verkeren. Maar is dit de norm? Ik houd niet
van stereotiepen en cliché's maar velen van
mijn prostaatvrienden klagen over gebrek aan
compassie en empathie bij hun uroloog.

Hoe dan ook, dokter Inge blijkt ook
pleitbezorgster van de ons inmiddels bekende
Lutetium-177 therapie. Zij toont twee scans,
before and after, van een patiënt die er in de
PSMA-scan uitziet als een krentenbrood en na
één behandeling nog
slechts een paar vlekjes
WEG TUMOREN, ALS
heeft. Weg tumoren,
als suikerkorrels in heet
SUIKERKORRELS IN
water. Het helpt dus.
HEET WATER
Maar zoals dokter Inge
spijtig opmerkt, staat
deze therapie als laagste
keuze genoteerd. Of liever gezegd, als laatste
keuze. Je moet wel volledige gemetastaseerd
zijn voordat je een kans maakt, terwijl ik juist zou
denken dat deze therapie meteen bij de eerste
uitzaaiingen protocol zou kunnen zijn. ‘Niet te
genezen prostaatkanker’. Hoezo? Maar ik kan
soebatten wat ik wil, bij het AvL wil men er niks
van weten.
Okee, jammer dan. Ik voel me de laatste tijd
prima, heb de bicalutamide afgebouwd naar
25 mg per dag (protocol is 150 mg) en mijn psa
schommelt rond de één.
Literatuur-medicatie
Mijn goede vriend Rob overleed onlangs,
niet aan zijn prostaatkanker, ook niet aan zijn
keelkanker, maar midden in de nacht aan een
hersenbloeding. Ik mis hem, want we konden
samen soms lekker somberen.
Weet je wat helpt tegen somberen? Een
goed boek. Literatuur-medicatie. Ik geef wat
uiteenlopende tips: De Toverberg van Thomas
Mann, Hersenschimmen van Bernlef of Jeruzalem
van Gonzalo M Tavares.
Verdrink in het dramatische leven van een ander
en je bent blij dat je alleen maar prostaatkanker
hebt. n
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Wat zijn nu eigenlijk ‘voedingssupplementen’?

Heeft gebruik van
voedingssupplementen zin?

Dat goede voeding belangrijk is mag geen nieuws meer heten en dat dit voor
kankerpatiënten in het bijzonder geldt, ook niet.

Ad Sitsen
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Met enige regelmaat wordt in NIEUWS vanuit
verschillende gezichtspunten aandacht besteed
aan goede voeding. Nog onlangs (NIEUWS
nr. 28 september 2018) werden bij een artikel
tien aanbevelingen van het Wereld Kanker
Onderzoek Fonds gegeven om de kans op
kanker te verkleinen.
Eén van deze aanbevelingen luidde ‘gebruik
geen voedingssupplementen voor de preventie

van kanker’ met als toelichting dat het beter is
om te trachten de voedingsstoffen die je nodig
hebt alleen uit je gewone, dagelijkse voeding te
halen.
Maar wat zijn nu eigenlijk ‘voedingssupplementen’? Het woord ‘supplement’
suggereert dat het om middelen gaat die
ontbreken en aangevuld moeten worden, ›

‘WERKZAAM BIJ’ IS
NIET HETZELFDE ALS
‘WERKZAAM TEGEN’!
een aanvulling dus. Een voedingssupplement is
dan een aanvulling op de dagelijkse voeding met
daarbij de veronderstelling dat er iets aan die
voeding ontbreekt. Als je zoals aanbevolen in de
eerder genoemde 10 aanbevelingen verstandig
eet, is het gebruik van voedingssupplementen
dan nog nodig of nuttig? We zullen zien.
Vitamines en mineralen
Het Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl)
geeft over voedingssupplementen de volgende
informatie:
‘Voedingssupplementen zijn producten in de
vorm van pillen, poeders, druppels, capsules
of drankjes en bedoeld als aanvulling op de
dagelijkse voeding. Ze bevatten vitamines,
mineralen of bioactieve stoffen, zowel apart,
zoals in een vitamine C pil, of als combinatie,
zoals in een multivitaminepil.
Deze synthetische of geïsoleerde vitamines,
mineralen of bioactieve stoffen hebben
dezelfde werking als de vitamines en mineralen
die van nature in eten en drinken zitten. Wel
neemt het lichaam de voedingsstoffen in pillen
gemakkelijker op dan de voedingsstoffen in eten.

vitamine C) zijn er aanwijzingen voor ongewenste
effecten op het kanker- en sterfterisico.’
En als je wat verder zoekt blijkt het allemaal
nogal ingewikkeld. Zoek op het internet
naar ‘voedingssupplement’ en je krijgt een
grote reeks websites te zien waar informatie
wordt verstrekt en ook waar o.a. door
drogisten en andere webwinkels vele soorten
voedingssupplementen worden aangeboden.
Ook wordt er gewaarschuwd voor spullen uit
het buitenland waar leveranciers minder goed
worden gecontroleerd dan in Nederland. Vooral
China heeft op dit gebied een slechte naam.
Voedingssupplementen kunnen veel
verschillende ingrediënten bevatten, van
aminozuren en eiwitten tot kruiden en
paddenstoelextracten. In 2016 ontving
het Nationaal Vergiftigingen Informatie
Centrum (NVIC) 740 meldingen over

De meeste mensen hebben geen
voedingssupplementen nodig, want ze krijgen
al voldoende voedingsstoffen binnen door
gevarieerd te eten. Alleen speciale groepen
die extra voedingsstoffen nodig hebben, zoals
zwangere vrouwen (foliumzuur en vitamine D),
jonge kinderen (vitamine D) en ouderen
(vitamine D) hebben duidelijk baat bij gebruik
van voedingssupplementen.’

voedingssupplementen
(exclusief vitamine- en
mineralenpreparaten);
daaronder waren
gezondheidsklachten
na bewust gebruik,
of misbruik, van
voedingssupplementen.

Ongewenste effecten
Het Voedingscentrum voegt er o.a. een
waarschuwing aan toe want soms kunnen
bepaalde stoffen juist averechts werken:
‘Voedingssupplementen met hoge doseringen
antioxidanten kunnen het risico op kanker
vergroten. Dit effect is gevonden voor:
• meer dan 15 milligram bètacaroteen per
dag en het risico op longkanker;
• meer dan 15 milligram bètacaroteen in
combinatie met vitamine A of vitamine E
en het risico op maagdarmkanker.
Ook voor andere supplementen met hoge
doseringen antioxidanten (maar niet voor

Voedingssupplementen versus
geneesmiddelen
Hoewel voedingssupplementen er vaak uitzien
als medicijnen (tabletten, capsules, drankjes)
zijn het beslist geen medicijnen. Medicijnen
vallen onder de Geneesmiddelenwet. Hierin
staan allerlei strenge eisen waar bij de productie
aan moet worden voldaan – naast bewijs van
werkzaamheid en veiligheid. Hierdoor krijgt een
medicijn de hoogst mogelijke zekerheid dat het
geen stoffen bevat die niet op het etiket staan.
De kans op vervuiling van een geneesmiddel
met stoffen die niet op het etiket zijn vermeld is
daardoor uitermate klein. ›

DE MEESTE MENSEN
HEBBEN GEEN VOEDINGSSUPPLEMENTEN NODIG
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Voedingssupplementen vallen echter niet onder
deze Geneesmiddelenwet, maar onder het
Warenwetbesluit voedingssupplementen (van
de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit:
NVWA) en daarvoor gelden minder strenge
eisen, waardoor het risico aanwezig is dat
voedingssupplementen wél verontreinigingen
of andere stoffen bevatten die niet op het etiket
staan vermeld. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld
dat 2-25% van alle voor sporters aanbevolen
supplementen zogenoemde dopinggeduide
stoffen bevat zonder dat dit op het etiket vermeld
staat.

ziekterisicobeperking en claims over de
ontwikkeling en gezondheid van kinderen zijn
vergunningplichtig.
De verordening 1924/2006 bevat onder andere
de volgende artikelen:
• Voedings- en gezondheidsclaims zijn
gebaseerd op en onderbouwd door algemeen
aanvaard wetenschappelijk bewijs.
• De bevoegde autoriteiten van de
lidstaten kunnen een exploitant van een
levensmiddelenbedrijf of een persoon die
een product in de handel brengt, verzoeken
alle relevante elementen en gegevens te
verstrekken waaruit blijkt dat aan deze
verordening wordt voldaan.
IS HET GEBRUIK VAN
VOEDINGSSUPPLEMENTEN
NOG NODIG OF NUTTIG?

Werkzaamheid
Geneesmiddelen die tot de markt zijn toegelaten
bezitten een op wetenschappelijke wijze
aangetoonde werkzaamheid.
Bij voedingssupplementen is dat niet zo.
Er is wettelijk geregeld welke claims fabrikanten
kunnen maken voor hun product:
• gezondheidsclaim: bewering over een
verband tussen een (bestanddeel van een)
voedingsmiddel en de gezondheid;
• voedingsclaim: bewering over de
voedingswaarde van een voedingsmiddel;
• medische aanprijzing: bewering over het
voorkómen, behandelen of genezen van een
ziekte.
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Algemene gezondheidsclaims zijn toegestaan,
mits de consument niet wordt misleid. Ze
moeten gebaseerd zijn op algemeen aanvaard
wetenschappelijk bewijs en zijn opgenomen
in het EU Register van gezondheidsclaims.
Voedingsclaims zijn ook toegestaan. Maar alleen
die voedingsclaims mogen gebruikt worden die
zijn opgenomen in de bijlage van verordening
(EG) 1924/2006 (zie later).
Medische claims zijn onder verordening
(EG) 1924/2006 verboden. Claims over

Met andere woorden, elke gezondheidsclaim van
voedingssupplementen dient onderbouwd te zijn
met wetenschappelijk bewijs en dat bewijs moet
kunnen worden getoond. Ik zou daar aan willen
toevoegen dat dat bewijs bij voorkeur ook moet
zijn gepubliceerd in een te goeder naam en faam
bekend staand wetenschappelijk tijdschrift zodat
het in beginsel voor iedereen toegankelijk is.
Men kan zich afvragen in hoeverre in de dagelijkse
praktijk aan deze eisen de hand wordt gehouden.
Daarbij moet men ook goed op het taalgebruik
letten want ‘werkzaam bij’ is niet hetzelfde als
‘werkzaam tegen’!
Schrijver dezes heeft een keer getracht de
leverancier van een middel waarvan een positief
effect op prostaatkanker werd geclaimd naar
bewijs van die werking gevraagd en werd
vervolgens van het kastje naar de muur gestuurd
en heeft dat bewijs nooit gekregen.
Tot slot het volgende. Als voor
voedingssupplementen zaken worden geclaimd
die te mooi lijken om waar te zijn, dan is dat
vrijwel altijd ook zo.
En het is hier mogelijk om een tv-uitzending over
voedingssupplementen nog eens te bekijken:
https://zorgnu.avrotros.nl/hulp/
hulpartikelen/detail/alle-zin-en-onzin-overvoedingssupplementen-je-kunt-zeker-te-veelbinnenkrijgen/ n

Vermoeidheid als gevolg van kanker voelt anders

Grip op vermoeidheidsklachten met
het Helen Dowling Instituut
Traplopen voelt als een marathon,
een douche nemen is gelijk aan tien
baantjes in het zwembad. Handelingen
die normaal gesproken vanzelfsprekend
zijn, kosten nu heel veel energie.
En daarin ben je niet de enige: veel
mensen hebben als gevolg van kanker
en de behandelingen last van ernstige
vermoeidheid. Het Helen Dowling
Instituut biedt informatie, ervaringen,
tips en hulp met het project
‘Fitter bij kanker’.
Ernstige vermoeidheid als gevolg van kanker
voelt anders dan gewone vermoeidheid: het kan
je plots overvallen, ook als je geen inspanning
hebt geleverd. Je lichaam voelt zwaar als lood en
je hebt geen fut om dingen te ondernemen.
Dit kan een grote impact hebben op je leven.
Toch nemen veel mensen hun vermoeidheidsklachten voor lief, of weten niet dat je er iets
aan kunt doen. Dat was reden voor het
Helen Dowling Instituut (HDI) om kennis en tips
te delen die mensen helpt zich fitter te laten
voelen. Deze informatie vind je op de website
www.hdi.nl/fitterbijkanker.
Waarom ben ik zo moe?
Het is belangrijk om te ontdekken waardoor
je vermoeidheid ontstaat of wordt verergerd.
Zo weet je beter wat je eraan kunt doen. Als
je vermoeidheid een medische reden heeft,
bijvoorbeeld bloedarmoede, kan je met je
huisarts of specialist overleggen over mogelijke

behandeling. Helaas is dit niet voor iedereen
mogelijk. Toch kun je dan beter leren omgaan
met je beperkte energieniveau. Bijvoorbeeld
door balans en structuur aan te brengen in je
leven en conditie op te bouwen.
Tip: zoek balans en wissel af

3 Wissel dingen die je móet doen af met leuke
dingen waar je energie van krijgt.

3 Houd een vast leef- en slaapritme aan, ook
in het weekend. Dit kan je helpen beter te
slapen.

3 Wissel beweging af met denkwerk of sociaal
contact.

3 Houd je activiteiten bij en hoe je je daarna

voelt. Zo kun je zien wat je energie geeft en
waar je juist moe van wordt.

3 Voor meer tips, zie hdi.nl/fitterbijkanker
Minder Moe bij
JE LICHAAM VOELT ZWAAR
Kanker
Het HDI ontwikkelde
ALS LOOD EN JE HEBT
een effectieve online
behandeling tegen
GEEN FUT OM DINGEN TE
vermoeidheid bij
kanker: Minder
ONDERNEMEN
Moe bij Kanker.
In drie maanden
tijd leer je grip te
krijgen op ernstige
vermoeidheidsklachten na de
behandeling voor kanker. Je leert welk gedrag en
welke gedachten je helpen om beter om te gaan
met je beperkte energie en die ervoor zorgen dat
je niet meer uitgeput bent halverwege de dag.
Dit online programma kun je helemaal thuis
doen en je hebt wekelijks online contact met een
therapeut van het HDI. n
Zie www.mindermoebijkanker.nl.
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Over overeenkomsten en verschillen samen delen

(Ons) leven met uitgezaaide
prostaatkanker

In het magazine Nieuws 30, december 2018, van

Hans en Debbie

ProstaatKankerStichting.nl stond mijn artikel over mijn persoonlijke ervaringen
met prostaatkanker, voeding en beweging.

14

Hans vertelt:
’Ik had dat artikel geschreven om alle
gebeurtenissen en schrik rondom de diagnose
en zo van me af te schrijven. En om te vertellen
wat ik sedertdien allemaal had geleerd over de
waarde van gezonde voeding en beweging.
Ik heb daar best wel wat reacties op ontvangen.
Ludo was er daar één van. Maar wel een heel
bijzondere: hij beschreef in een lange mail dat hij
veel in mijn verhaal herkende en zich ook bewust
was van de waarde van voeding. We gingen
verder mailen en al gauw bleek dat we naast
onze ziekte nog veel meer paralellen hadden
in onze levens. Vanaf toen hebben we zo’n
beetje wekelijks mailcontact om ervaringen en
gebeurtenissen uit te wisselen. Ik ben samen met
m’n vrouw Debbie ook bij Ludo en zijn vrouw
Jeanine op de koffie geweest. We wonen zelf
in Breda en Ludo en zijn vrouw in Zuid-Limburg.
Heel bijzonder om elkaar nu in het echt te zien’.

Ludo vertelt:
’Het artikel van Hans was echt precies mijn
eigen verhaal! Ik heb het direct aan mijn
vrouw Jeanine en vrienden en kennissen laten
lezen om te kunnen uitleggen wat ik zelf heb
meegemaakt en nog mee maak. Vanaf dat
moment hebben we inderdaad wekelijks één
of meerdere mailcontacten. Ik ga vaak naar de
lotgenotenbijeenkomst in het Toon Hermans
Huis in Maastricht en vertel ook daar van onze
contacten. Ik was al langer bezig met gezond
(en ook lekker!) eten. Hoewel ik nu heel ander
werk doe liggen mijn roots in de horeca, dus
dat is niet zo vreemd. Ik ben ook onlangs naar
een bijeenkomst geweest van het Wereld
Kanker Onderzoek Fonds (WKOF). Dat was
heel leerzaam. Hans en ik hebben ieder de
‘leefstijltest’ op hun site gedaan om te kijken of
we goed bezig zijn. Nou dat zat wel goed!’ ›

Verschillen en daardoor toch weer
overeenkomsten
Hans en Ludo hebben ieder uitgezaaide
prostaatkanker. Ondanks alle overeenkomsten en
paralellen zijn er zeker ook verschillen. Hans was
64 toen hij de diagnose kreeg in december 2016.
Ludo was 59 toen hij dit medio 2018 hoorde.
Hans kreeg de diagnose na een PSMA-scan,
Ludo op basis van een bot- en CT-scan.
Hans slikt Bicalutamide als hormoonremmer,
Ludo heeft chemo gehad in combinatie met
hormoontherapie die hij nog steeds volgt.
De PSA bij Hans bleef maar boven de 30,
gelukkig kon hij begin dit jaar deelnemen aan
een nieuwe bestralingsbehandeling in het
Radboudumc. Daarna daalde de PSA tot onder
de 20 en het is nu wachten op verder resultaat.
Bij Ludo is de PSA al snel gedaald tot nagenoeg
0 en dat is nog steeds zo.
’Onze ervaringen tonen aan dat we wel over
dezelfde ziekte praten maar dat het effect op het
menselijk lichaam (en geest) toch flink van mens
tot mens kan verschillen. Gelukkig lees je steeds
vaker over maatwerkbehandeling’.
Hans vertelt: ’Ik wil als dat kan zelf een oordeel
kunnen vormen over een bepaalde situatie,
zowel thuis als in mijn werk. Daarom duik ik
graag in achtergrondinformatie. Dat heb ik ook
over prostaatkanker gedaan. Er is echt veel
goede informatie te vinden bijvoorbeeld via
ProstaatKankerStichting.nl, de Stichting DUOS,
de Prostaatkliniek enz. Ik stond versteld van de
grote hoeveelheid verschillende stadia van de

ziekte en de vele behandelwijzen. Gelukkig vond
ik na een second opinion in het Radboudumc
een arts die dat begreep en me hielp richting te
bepalen en keuzes te maken’.
Voor Ludo ligt dat niet anders. ’Ook ik heb een
second opinion aangevraagd. Die bevestigde
de noodzaak van hormoon-en chemotherapie
dus daar was geen twijfel over. Ik heb gelukkig
nauwelijks last gehad van de chemo en ook de
klachten van de hormoontherapie vallen me best
mee. De behandeling werkt heel goed en het
contact met mijn behandelend arts is ook prima.’
Hans en Ludo hebben ieder thuis gekeken
naar het programma van PKS op 15 mei jl.
Een panel met deskundigen besprak van alles
over uitgezaaide prostaatkanker. Achteraf
hebben ze dat programma (uiteraard) ook
nog samen besproken. ’Het was fijn om mijn
behandelend arts te zien zoals ik ze ook ken’
zegt Hans. Ludo vult aan: ’En wat zijn er veel
nieuwe ontwikkelingen,
heel hoopvol voor alle
lotgenoten!’
‘IK WAS AL LANGER
Wat de tijd verder brengt
BEZIG MET GEZOND
weten Ludo en Hans niet.
‘Gelukkig maar’ zeggen
(EN OOK LEKKER!!) ETEN’
ze. ’We voelen ons allebei
kiplekker en - los van een
enkele dip zo nu en dan - tobben we niet over
wat er allemaal nog op ons pad kan komen.
En als het nodig is beuren we elkaar weer
even op.’ ›
Ludo em Jeanine
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Hans is al snel gestopt met werken: hij was
programma-manager en bestuursadviseur bij een
gemeente, maar besloot al snel dat hij zijn energie
voor zijn gezin (met nog twee thuiswonende
kinderen) en zich zelf nodig had. Dat kon ook
want hij kon al met vervroegd pensioen. Zijn
vrouw Debbie werkt nu nog drie dagen per week
en hij doet dan de huishoudelijke klusjes zoals
inkopen en koken. Ook tuiniert hij graag en doet
vrijwilligerswerk via Buurkracht.
Ludo werkt nog drie ochtenden per week bij een
rederij. Ook doet hij vrijwilligerswerk bij een lokale
museumbrouwerij
en verzorgt
nog geregeld
GELUKKIG LEES JE
rondleidingen in
Maastricht. Het
STEEDS VAKER OVER
gastheerschap zit
in zijn genen en hij
MAATWERKBEHANDELING
geniet daar met
volle teugen van.
Ludo: ’Door mijn contact met Hans ben ik veel
meer gaan wandelen, minimaal vijf km per dag.

Ik ben fitter dan ooit en werk meer aan mijn
conditie dan een paar jaar geleden.’
Hans loopt nu per dag gemiddeld zo’n tien km
verdeeld over meerdere wandelingen, met of
zonder hond. ’Daar ben ik natuurlijk wel een paar
uurtjes per dag mee bezig. De combinatie van
gezonde voeding en veel beweging doet ook mij
enorm goed. Ik beveel het iedereen aan!’
Wilt u meer weten over een gezonde leefstijl? Kijk
dan op de website (www.wkof.nl) van het Wereld
Kanker Onderzoek Fonds (WKOF) want een
gezonde leefstijl kan de kans op kanker niet alleen
flink verkleinen, maar verlicht ook de bijwerkingen
van medicatie, zorgt voor een betere conditie
en daarmee voor een betere kwaliteit van leven.
En misschien zelfs voor een langer leven.
Het programma over uitgezaaide
prostaatkanker kunt u vinden op de website van
ProstaatKankerStichting.nl.
Wilt u contact met Hans en Ludo? Stuur dan een
mailtje aan de redactie, die stuurt dat aan hen
door. n

Invloed voeding op
langzaam groeiende
prostaatkanker
Sinds begin dit jaar loopt in het Erasmus MC hiervoor een onderzoek. De deelnemers die reeds aan
het onderzoek hebben meegedaan zijn enthousiast over de nieuw opgedane kennis m.b.t. gezond
eten. Dat alleen al wordt zeer gewaardeerd, nog zonder iets te weten van de (eigen) meetresultaten.
Er zijn nog veel nieuwe deelnemers nodig. Als u in active surveillance zit met laagrisico prostaatkanker
raden wij u aan zich alsnog aan te melden.
De deelnemers worden willekeurig in drie groepen opgesplitst, die elk drie maanden lang gedurende
tenminste vier dagen per week extra op hun voeding letten. Eén groep volgt de ‘schijf van vijf’, een
andere groep volgt een opgegeven dieet met zelf ingekochte levensmiddelen en de derde groep volgt
het opgegeven dieet met groente en fruit van de telers die meedoen. Uw kwaliteit van leven wordt
gevolgd door middel van door uzelf in te vullen vragenlijsten en er wordt periodiek bloed geprikt, o.a.
om het gehalte lycopeen te bepalen.
Kijk voor meer informatie op https://patiëntenvoeding.nl
Aanmelden kan via l.venderbos@erasmusmc.nl
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Oncologische fysiotherapie:
een aanrader

´FITNESS´
ONDER BEGELEIDING VAN
EEN GESPECIALISEERDE
FYSIOTHERAPEUTE

Spierzwakte
Eén van de bijwerkingen van
hormoonbehandeling bij prostaatkanker
is spierkrachtverlies. Om de reductie van
spiermassa tegen te gaan, is het verstandig om
veel te bewegen. Bijvoorbeeld door elke dag
veel te wandelen. Dit draagt ook bij aan algehele
lichamelijke fitheid, en daarmee aan het beter
doorstaan van andere belastende bijwerkingen
van de behandeling. Soms is de vermoeidheid en
reductie van spiermassa zodanig groot, dat veel
wandelen alleen onvoldoende effect geeft. Dan
kan speciale fysiotherapie misschien helpen.

Ervaringsdeskundige
De redactie werd hierover getipt door Willem
Wenting. Hij is ervaringsdeskundige. Jaarlijks
liet hij zijn PSA bepalen; die was altijd OK, maar
in 2012 was de PSA ineens 17. Biopten lieten
prostaatkanker zien, en verder onderzoek toonde
uitzaaiingen in enkele rugwervels. Hij kreeg
hormooninjecties in de buik (Eligard, aanvankelijk
elk kwartaal; nu elk half jaar). Later kreeg hij ook
een radium-223 behandeling en een chemo (die
niet aansloegen), en hij heeft een lutetium-177PSMA-behandeling gehad (als onderdeel van een
studie). Om de pijn in de wervels te verminderen
kreeg hij stereotactische bestraling. Sinds eind ›
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vorig jaar (de PSA was opgelopen tot 1000) slikt
Willem de hormoonpillen Abiraterone. De PSA
daalde gigantisch en is nu 45. Naast dit positieve
effect zijn er de bekende bijwerkingen.
Willem kreeg erg veel last van de afname in
spiermassa: hij ging er geforceerd van staan en
lopen, waardoor allerlei spieren verkeerd belast
werden, en hij uitstralende pijnen voelde.
Naast de controle-bezoeken aan het behandelend
ziekenhuis (Radboud, Nijmegen) is er ook contact
per e-mail voor het tussendoor stellen van vragen.
‘De communicatie via de email met het team
verpleegkundigen van de afdeling oncologische
urologie verloopt soepel en snel’, aldus Willem.
Op zijn vraag of er wat te doen was tegen zijn
zwakke spieren, kreeg hij direct het advies om
fysiotherapie in het kader van oncologische
revalidatie te proberen.
Sinds enige maanden doet Willem ´fitness´
onder begeleiding van een gespecialiseerde
fysiotherapeute. Driemaal in de week, telkens
een uur; soms alleen, soms in aanwezigheid
van één of twee andere kankerpatiënten. Ieder
werkt zijn eigen fitness-programma af. Het
programma voor Willem is gericht op vergroting
van het uithoudingsvermogen en opbouw van
spierkracht. Naast trainen op apparaten is er de
nodige afwisseling met aanvullende oefeningen.
Het bevalt hem uitstekend: ‘De fysiotherapeute
weet waar ze het over heeft, en let ook op
je lichaamshouding. De prestaties worden
bijgehouden en het fitness-programma wordt
steeds aangepast. Ze houdt je goed in de gaten.’
Bij het intake-gesprek werd o.a. verteld dat deze
fitness als onderdeel van oncologische revalidatie
vergoed wordt vanuit de basisverzekering.
Hij stuurde een bericht naar PKS (via het
contactformulier op de website) om zijn positieve
ervaring te delen, waarvoor onze dank.
De oncologie-fysiotherapeut
Oncologie-fysiotherapeuten zijn gespecialiseerde
fysiotherapeuten die mensen tijdens en na
de behandeling van kanker begeleiden.
Tijdens een extra opleiding leren zij over
de korte- en lange-termijn gevolgen van
oncologische behandelingen, en hoe gerichte
fysiotherapeutische oefeningen kunnen helpen
bij het opvangen van enkele van de negatieve
gevolgen.
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Op dit moment zijn er bij ZorgkaartNederland
91 fysiotherapeuten met specialisatie
oncologiefysiotherapie bekend.
ZorgkaartNederland is een website van de

HET FITNESS-PROGRAMMA
VOOR WILLEM IS GERICHT OP
UITHOUDINGSVERMOGEN EN
SPIERKRACHT
Patiëntenfederatie Nederland.
https://www.zorgkaartnederland.nl/
fysiotherapeut/oncologiefysiotherapeut
Ook op een website van het Koninklijk
Genootschap voor Fysiotherapie kun je zoeken
naar een gespecialiseerde fysiotherapeut bij jou
in de buurt, zie https://www.defysiotherapeut.
com/gespecialiseerde-fysiotherapie/oncologiefysiotherapeut/
Sinds vorig jaar wordt oncologische revalidatie
vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen
oncologische fysiotherapie in het kader
van oncologische revalidatie valt onder de
basisverzekering. Een juiste verwijzing door de
behandelend arts is nodig. Bovendien moet de
therapeut een contract met jouw verzekeraar
hebben, wil je voor vergoeding in aanmerking
komen. Als de fysiotherapie niet in het kader van
oncologische revalidatie gevolgd wordt, wordt
deze door sommige aanvullende verzekeringen
vergoed. Even navragen dus. n

Uitkomsten Lezersonderzoek Nieuws 2019

Wat vond u van Nieuws
en Nieuwsbrief?
In april heeft ProstaatKankerStichting.nl
een enquête uitgezet om uw mening
te horen over ons blad Nieuws en de
Nieuwsbrief. Wij hebben ca. 3.000
donateurs, bijna 800 van u hebben de
moeite genomen de enquête in te vullen.
Hiervoor onze hartelijke dank.
Doel van de enquête was om naast bereik en
impact te meten ook uw mening te vernemen
over de inhoud, verschijningsfrequentie en
vormgeving. Op basis van uw oordeel willen
we dan het blad nog beter op uw behoeften
afstemmen.
Wie is onze lezer?
Uiteraard zijn wij als bestuur en redactie
benieuwd naar onze lezers. De enquête is
anoniem uitgevoerd onder onze donateurs.
Hoewel het blad een veel bredere verspreiding
heeft (oplage circa 7.000 ex.) hebben we ons tot
de donateurs beperkt. 82% is patiënt (of geweest)

en donateur, 8% patiënt maar geen donateur
4% naaste. De overige 6% zijn belangstellenden.
Ongeveer de helft van onze respondenten heeft
korter dan vijf jaar de diagnose prostaatkanker
gekregen en voor 20% is dat al langer dan tien
jaar geleden. De rest zit daartussenin.
Heel opvallend is het gemiddeld hoge
opleidingsniveau van de respondenten. Meer dan
de helft heeft een hogere of wetenschappelijke
opleiding genoten. Mede gezien de gemiddeld
oudere leeftijd een heel hoog cijfer. Dat roept in
ieder geval al de vraag op of en hoe wij ons blad
ook op een bredere lezerskring zouden moeten
richten.
Leest u Nieuws?
Maar liefst 88% van u zegt alle nummers te lezen.
Een aantal had niet alle vier de nummers gelezen
omdat ze nog te kort donateur waren. Ook de
frequentie, vier keer per jaar wordt door vrijwel
iedereen (90%) precies goed gevonden. En dan
leest u het blad of bladert u er wat doorheen?
Maar liefst 80% leest het blad helemaal of
in ieder geval voor meer dan de helft. Vaste
rubrieken en artikelen worden het meest gelezen.
Agenda wat minder en de puzzel is voor de
liefhebber. ›
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Wat vindt u van de inhoud?
Eigenlijk kunnen we hier kort over zijn, de
sterke punten van Nieuws vindt u actualiteit,
leesbaarheid, begrijpelijkheid en bruikbaarheid.
80 tot 90% is het hier (helemaal) mee eens. Wat
de onderwerpen
betreft, iedereen
vindt nieuwe
VASTE RUBRIEKEN
behandelingen
het belangrijkst.
EN ARTIKELEN WORDEN
Direct gevolgd
door (leven met)
HET MEEST GELEZEN
bijwerkingen en
(late) gevolgen van
behandelingen, nieuwe vormen van diagnostiek
en lopende wetenschappelijke onderzoeken (90%).
Ook alternatieve/aanvullende behandelingen en
gezonde ondersteunende leefstijl wordt door
80% belangrijk gevonden. Ook artikelen over
hoe zelf de regie over de behandeling te houden
en wat de PKS doet om de kwaliteit van zorg en
leven te verbeteren zijn even belangrijk. Het minst
belangrijk vindt u psychosociale ondersteuning
(40%: niet zo belangrijk). Dit kan samenhangen
met het gemiddeld hoge opleidingsniveau.
Welk cijfer geeft u Nieuws?
Op een schaal van 10 geeft u een 8,4. Heel goed
dus. Er zijn maar drie invullers die het blad een
onvoldoende geven: een 5 of een 4. Hopelijk
kunnen we deze lezers in de toekomst ook
tevredenstellen.
En de Nieuwsbrief en Sociale media?
Het bereik hiervan is duidelijk minder groot. Dit
hangt waarschijnlijk samen met de vorm (digitaal)
want u geeft heel duidelijk de voorkeur aan de
papieren versie van Nieuws. Het belang van de
Nieuwsbrief is vooral inspringen op (zeer) actuele
onderwerpen en ontwikkelingen, lifestyle en
aanvullende /complementaire behandelingen.
Sociale media kunnen zich nog minder in
belangstelling verheugen. Slechts 30% zegt
daarvan weleens gebruik te maken en dan vooral
nog Facebook en LinkedIn.
En nu gaat de redactie op zijn lauweren
rusten?
Wij zijn blij met de positieve response.
Maar waar we vooral naar zoeken zijn de
verbetermogelijkheden en het nog beter
afstemmen op uw behoeften. Bestuur en redactie
gaan daar samen naar kijken. Gelukkig blijkt uit de
aanvullende opmerkingen, die velen van u hier en
daar geschreven hebben, dat wij ook nog wel iets
kunnen leren. Een paar punten hieruit:
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• De papieren versie moet vooralsnog blijven.
Het leest prettiger en u geeft het ook nog wel
eens door aan anderen naast het bewaren als
naslagwerk.
• Ondanks een paar kritische noten worden de
ervaringsverhalen goed gelezen. Wel is een
spreiding gewenst tussen de ‘zware’ verhalen
en die met een positieve afloop.
De verhalen worden meerdere keren als ‘te
zwaar’ beoordeeld. Daar gaan we op letten.
• Er wordt veel waarde gehecht aan de nieuwe
ontwikkelingen. Blijkbaar willen mensen weten
wat er voor hun in het vat zit. Een overzicht
met clinical trials is te overwegen. Hier gaan we
kijken wat we eraan kunnen doen.
• Dit raakt aan het punt dat mensen in de meer
gevorderde stadia van de ziekte de aansluiting
met de inhoud van Nieuws vaker missen dan
zij die nog in het begin zitten. Daar moet wel
aandacht voor zijn.
• Wellicht meer aandacht voor meer
‘lastige’ onderwerpen zoal: seksualiteit,
erectiemiddelen, incontinentie problematiek.
Dit wordt herhaaldelijk genoemd.
• Ook het regionieuws gaan we nog eens kritisch
bekijken. Op verslagen over wie wat besproken
heeft zonder op de inhoud in te gaan zit u
kennelijk niet te wachten.
• Als bestuur en redactie gaan we ook nog eens
nadenken over onze doelgroep. Met name
hoe we de artikelen voor een ‘breder publiek’
toegankelijker kunnen maken.
Dat gaat dan over de verhouding tussen
‘zware’ en ‘luchtiger’ onderwerpen en het
gebruik van moeilijke of medische termen.
Kortom uw positieve oordeel en uw opmerkingen
prikkelen ons uiteraard om het huidige niveau en
kwaliteit van de artikelen te behouden maar ook
om de inhoud nog toegankelijker en completer te
maken. Hartelijk dank voor uw inbreng wij gaan
hiermee aan de slag. n
IEDEREEN VINDT NIEUWE
BEHANDELINGEN HET
BELANGRIJKST

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

Postzegel niet
nodig

STEUN ONS EN
WORD DONATEUR
Met de steun van donateurs kan
ProstaatKankerStichting.nl zich
nóg beter inzetten voor de
belangen van prostaatkankerpatiënten.
Voor een minimale bijdrage van
€ 30,00 per jaar word je donateur
van de stichting en krijg je het
Prostaatkankerlogboek.
Vul de antwoordkaart in en stuur
deze op (postzegel niet nodig)
ING Bankrekening nr.
NL90INGB0006206109

Antwoordnummer 4171
3500VB UTRECHT
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Word ook donateur
en ontvang het
Prostaatkankerlogboek
GRATIS.
Het Prostaatkankerlogboek informeert de patiënt over
diagnostiek, behandeling en leven met prostaatkanker.
Daarnaast kan de patiënt met het Prostaatkankerlogboek
zijn eigen behandeltraject in kaart brengen en actief
volgen. De patiënt kan het logboek meenemen naar de
verschillende behandelaars en heeft zo altijd zijn eigen
‘dossier’ bij de hand.
‘Eigenlijk zouden de urologen een nieuwe patiënt
standaard op de aanwezigheid van dit boekwerk moeten
wijzen. Achteraf had ik het ook graag al eerder gehad.
Ik ben inmiddels een behandeltraject ingegaan.
Toch staat in het logboek ook heel veel over wat nog
komen gaat en wat nog komen kan. Daarom mijn grote
dank en waardering voor dit boekwerk’ - H.R.

STEUN ONS EN WORD DONATEUR
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Naam 				

Voorletters

m/v*

Adres 			
Postcode

plaats

Telefoonnummer 		

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

Geboortedatum

E-mailadres 		
Van ProstaatKankerStichting.nl gehoord via
Meldt zich aan als lotgenoot/donateur, waarvoor een jaarlijkse vrijwillige
bijdrage geldt van minimaal € 30,00. Graag de bijdrage overmaken op rekening
NL90INGB0006206109 t.n.v. ProstaatKankerStichting.nl te Utrecht.
Ondergetekende verleent hierbij eenmalige machtiging om van zijn/haar IBAN
nummer 				

een bedrag van 		

af te schrijven.
Datum 				

Handtekening

EENMALIGE AUTOMATISCHE
AFSCHRIJVING

(minimaal € 30,00)

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

Een prachtige dag

Kanker kun je hebben

Het is nog vroeg. Ik stap in de auto en rijdt niet naar mijn werk, maar naar de
parkeergarage onder de Stopera.
Ik heb een training in de Boomspijker aan
de Rechtboomsloot in het oude hart van
Amsterdam. Ik kan veel beter met de bus gaan
maar ik durf dat niet meer zo goed omdat ik
tegenwoordig steeds vaker moet plassen.
Het is een prachtige dag, ik loop al genietend
van het Waterlooplein naar de Rechtboomsloot
en maak foto’s van de oude stad. Op weg naar
een training over vitaliteit, ik weet dat er veel
ruimte is om iets te delen en heb besloten dat ik
vandaag wil bespreken waarom het zo moeilijk is
om met anderen over mijn ziekte te praten.
We zitten in een kring en iedereen krijgt
uitgebreid het woord. Nadat ik al drie keer naar
de wc ben geweest is het mijn beurt. Ik vertel
dat het met mij wel goed gaat, dat mijn werk een
vertrekkend circus is en welke dingen ik nog wil
doen voor mijn pensioen.
Van urologie naar oncologie
Dan vertel ik dat het met mijn lichaam helemaal
niet goed gaat, ik vertel over de oplopende PSA
en de scans in het AVL op mijn verjaardag en de

uitslag daarvan. Dat de hormoonbehandeling,
hoeveel opvliegers je er ook van krijgt, toch
niet voldoende aanslaat, dat er iets anders
moet gebeuren. Dat ik nu de volgende stap
moet zetten in plaats van over een paar jaar.
Dat er uitzaaiingen zijn in de botten. Dat dat
precies is wat prostaatkanker normaal doet.
Dat ik nu overga van urologie naar oncologie.
Dat ze daar beslissen over aanvullende
hormoonbehandelingen en chemo. En dat het
lastig is om dat aan mensen te vertellen.
Dan gebeurt er iets wat ik nog niet eerder heb
gehad in de afgelopen jaren.
Ik begin te huilen, het stopt
MET MIJN
niet meer. De groep draagt
het verdriet, ik laat mijn
LICHAAM GAAT
tranen komen en stromen
en komen en stromen. Dan
HET HELEMAAL
zeg ik door mijn tranen heen
dat ik het wel kan hebben
NIET GOED
om kanker te hebben maar
dat ik het lastig vind om de ›
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liefde te ontvangen die ik daarvoor terugkrijg van
andere mensen. Dat is de kern, dat is waar het om
draait. Ik ben er. Ik droog mijn tranen en snuit mijn
neus.
Angsten en verdriet delen
Ik vertel dat ik mij gedragen weet door mijn
vrienden en familie, door mijn dappere vrouw
en mijn lieve, nog zo jonge dochter. Als ik over
haar begin, begin ik weer, de tranen blijven nog
wel even lopen maar de top van de berg is nu
gepasseerd, ik weet dat het gaat over liefde.
Ook de anderen gaan open als klavertjes op een
zonnige dag, sommigen delen over hún angsten
en verdriet. Het is mooi, het reinigt en het loutert
er is een groot veld van aanwezigheid. Wat is er
mooier dan te delen over het leven en de dood?
Troost van de grote meester
Het is de laatste bijeenkomst van deze groep, we
spreken af dat we elkaar nog een keer zullen zien,
ook al bloeden dat soort plannen meestal snel

dood, dan hoeven we
IK BEGIN TE
vandaag tenminste
geen afscheid te
HUILEN EN HET
nemen, want wie wil
er eigenlijk afscheid
STOPT NIET
nemen?
Ik loop naar buiten,
MEER
terug door die
prachtige oude
stad, langs het Rembrandthuis waar een groepje
scholieren wordt toegesproken door een juf met
harde stem. Opeens realiseer ik mij dat ik een
Museumkaart heb, aarzelend loop ik naar binnen
om te kijken hoe dat dan gaat. Ik krijg een kaartje
voor niks en mag zo doorlopen. Dan troost ik mij
aan de ragfijne lijnen van de grote meester. n
Ate Vegter, juni 2019

Doneer je ervaring
(https://nfk.nl/doneer-jeervaring) is met 35.000
mensen het grootste
(ex-)kankerpatiëntenpanel
van Nederland.
Door middel van vragenlijsten
op doneerjeervaring.nl
onderzoekt NFK met
haar 19 aangesloten
kankerpatiëntenorganisaties
gestructureerd de
patiëntbehoefte en -ervaring.
De resultaten deelt NFK met
de politiek, de media, de
zorg, de wetenschap en
verzekeraars.
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Doneer je
ervaring.
Ook jouw
stem helpt.
Wij zijn benieuwd waar (ex-)kankerpatiënten tegenaan
lopen, en vragen je daarom om jouw ervaring te delen via
Doneer Je Ervaring: het grootste landelijke panel van

De uitvragen helpen NFK
meer zicht te krijgen op
de ervaringen van
(ex-) kankerpatiënten en hun
naasten, waardoor NFK gericht
kan opkomen voor de belangen
van deze doelgroep. n

Bekkenfysiotherapie en
prostaatkanker

Wim Nak
Behandelde prostaatkanker patiënten
hebben vaak last van plas- en/of
erectieproblemen. Training van de
bekkenbodem maakt voor hen het leven
vaak weer wat dragelijker.
Het is de bekkenfysiotherapeut die deze
patiënten daarbij helpt. Maar hoe gaat dat dan in
zijn werk?
Nieuws sprak daarover onlangs in Nieuwegein
met Annemieke Terweij, een van de zes
bekkenfysiotherapeuten van het St. Antonius
Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein.
Behandelen jullie voornamelijk
pk-patiënten?
Annemieke Terweij: ‘Integendeel. Ik schat dat
meer dan twee derde van onze patiënten vrouw
is. Slechts zo ongeveer één op de tien

patiënten
heeft prostaat
gerelateerde
klachten. Dan
gaat het om
mannen die
last hebben
Annemieke Terweij
van ongewild
urineverlies of erectieproblemen. Daarnaast
behandelen wij ook mannen met andere
plasklachten (LUTS), zoals steeds kleine beetjes
plassen of de plas niet kunnen ophouden of
uitstellen na aandrang, de blaas niet goed
kunnen leegplassen of last hebben van
pijnklachten in het bekkengebied.
Zowel verwerking als
behandeling gaat bij pkpatiënten in ‘fases’. We zien
vaak de volgende volgorde:
eerst gaat alle aandacht uit
naar de behandeling van de
kanker. Pas daarna maakt ›

IEMAND HELPEN
ZICHZELF BETER TE
MAKEN
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of met een verzoek voor een second opinion.
Dat komt omdat bij deze patiënten er soms
directe informatie-uitwisseling en samenwerking/
afstemming nodig is met de uroloog, continentie
verpleegkundige en oncologieverpleegkundige.
Elke patiënt is anders. Hoe vinden jullie
de juiste aanpak?
Annemieke: 'Wij vinden het belangrijk om er
eerst achter te komen of de bekkenbodem echt
wel een rol speelt bij de optredende klachten.
Dat is vaak wel het geval, maar niet altijd.
Daartoe spreken we eerst uitgebreid met elke
patiënt. We vragen dan ondermeer naar de
algehele conditie en zijn (medische) historie.
Ook kijken we naar houding, beweging en
ademhaling. Wij laten de patiënt het model van
de bekkenbodem zien. En we leggen uit hoe de
spieren werken.

Annemieke met model

men zich zorgen over het ongewild urineverlies
en - als die klachten beter onder controle zijn –
pas dan komen de patiënten met wensen voor
erectie verbetering.
ZOWEL VERWERKING ALS
BEHANDELING GAAT BIJ
PK-PATIËNTEN IN ‘FASES’

Als bekkenfysiotherapeuten zien we patiënten
zowel vóór als na de operatie. Onderzoek heeft
uitgewezen dat al vóór de operatie starten
met bekkenfysiotherapie niet altijd maakt dat
je sneller continent bent na de operatie. Veel
mannen ervaren wel een betere kwaliteit van
leven als ze bekkenfysiotherapie hebben gehad
voorafgaand aan de operatie. Ze zijn goed
geïnformeerd over de situatie na de operatie
en weten hoe de bekkenbodemspieren kunnen
worden ingezet bij urineverlies.
Dat is de reden dat elke patiënt voordat hij
geopereerd wordt het aanbod krijgt om op
consult te gaan bij de bekkenfysiotherapeut.
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De meeste prostaatkankerpatiënten kunnen
voor bekkenfysiotherapie prima terecht in
de eerste lijn. In ons ziekenhuis zien wij vaak
patiënten met een meer complexe zorgvraag

De bekkenbodem is een laag spieren onderin het
bekken, die bijna iedereen onbewust gebruikt.
Deze spieren ontspannen om te kunnen plassen
en ontlasten en spannen aan als we hoesten of
kracht zetten en bij het ophouden van plas of
ontlasting. Ook spelen deze spieren een rol bij
seksualiteit, zoals het behouden van een erectie.
De bekkenbodemspieren kunnen onderactief
zijn, te zwak, maar ze kunnen ook overactief zijn,
te veel aangespannen dus. Ook dat laatste kan
urineverlies geven!
Bij incontinentie maken we onderscheid in stressincontinentie (urineverlies als de druk op de
blaas toeneemt) en aandrang -incontinentie (de
plas niet kunnen ophouden bij sterke aandrang).
Bij een coördinatieprobleem zijn de spieren op
zich goed, maar doen niet, of niet op het juiste
moment, wat ze moeten doen.
Tijdens een bekkenbodem functie-onderzoek
(inwendig onderzoek via de anus) vragen we de
patiënt om zijn plasbuis in te trekken, of de plas
op te houden. Dan gebruikt de patiënt juist die
spieren die wij willen beoordelen.
Tenslotte kunnen we de activiteit van de
bekkenbodemspieren ook meten en laten zien
met myofeedback, maar daar wil ik straks iets
meer over vertellen.'
Waaruit bestaat jullie behandeling?
Annemieke: ‘Dat hangt ervan af of (een deel
van) de bekkenbodemspier onder- of overactief
is. Bij een onderactieve bekkenbodem gaan we
trainen, en bij een overactieve bekkenbodem
juist ontspannen. Goed ‘timen’ met je
bekkenbodemspieren is ook te leren, zodat je op
tijd kunt aanspannen bij kracht zetten of ›

GOED ‘TIMEN’ MET JE
BEKKENBODEMSPIEREN
IS OOK TE LEREN

Myofeedback Apparaat

hoesten en op tijd kunt ontspannen. Met de
oefeningen gaat de patiënt thuis aan de slag.
We bespreken ook het ‘toiletgedrag’. We
geven tips om beter uit te plassen of weer een
goed plaspatroon te vinden, door middel van
blaastraining.
Al onze inspanningen zijn erop gericht om samen
met de patiënt zijn kwaliteit van leven naar een
hoger niveau te brengen.
Soms sturen we een patiënt ook door naar
een voor hem passend trainingsprogramma.
Bijvoorbeeld om een sterk verminderde algehele
conditie een boost te geven. Want we weten
dat wanneer een patiënt meer gaat bewegen,
ook zijn incontinentie kan verbeteren. Een
oncologisch revalidatieprogramma kan soms
ook erg zinvol zijn. Of, indien van toepassing,
lymfedrainage bij de oedeemtherapeut.’
Wat vind je zo leuk aan dit vak?
Annemieke: ‘Iemand helpen zichzelf beter te
maken, dat is heel dankbaar werk. En ik hou van
het omgaan met verschillende mensen. Geen
mens is gelijk. Het samen ‘puzzelen’ naar wat de
beste aanpak is voor juist die ene patiënt, dat is
de uitdaging.
Naast bekkenfysiotherapeut ben ik ook
haptonoom en help ik mensen om hun eigen lijf
weer te voelen als ze hun lichaamsgevoel zijn
kwijtgeraakt.’

En dat myofeedback apparaat?
Annemieke: ‘Dat apparaat is in Nederland
ontwikkeld. Door middel van 24 meetpunten
wordt een soort 3D beeld van de bekkenbodem
gevormd, dat vervolgens in een plat vlak wordt
weergegeven.
In beeld wordt vastgelegd welke delen van
de bekkenbodemspieren onderactief zijn en
welke overactief. De therapeut kan daar dan de
behandeling op afstemmen door bijvoorbeeld
gericht elektrische pulsen te geven daar waar ze
nodig zijn. De patiënt kan zien wat hij nu precies
doet met de verschillende bekkenbodem spieren
en volgen wat zijn vooruitgang is.’
Waar vind ik een goede
bekkenfysiotherapeut?
Annemieke: ‘Op de website
www.bekkenfysiotherapie.nl zijn alle
geregistreerde bekkenfysiotherapeuten te vinden.
Als beroepsgroep, de Nederlandse Vereniging
voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en
Pre- en Postpartum Gezondheidszorg (NVFB),
werken we nauw samen met fysiotherapeuten
die gespecialiseerd zijn in het behandelen van
lymfoedeem en de oncologie, de Nederlandse
Vereniging voor Fysiotherapeuten binnen de
Lymfologie en Oncologie (NVFL) en kun je ons
ook vinden in de verwijsgids kanker.’ n

WIJ ZIJN OOK ACTIEF OP SOCIAL MEDIA
Op de hoogte blijven van ons nieuws?
Volg ProstaatKankerStichting.nl dan op:
Facebook: https://www.facebook.com/prostaatkankerstichting/
Twitter: @PKS251014
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/prostaatkankerstichting/
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Uitzending 18 augustus 2019

ProstaatKankerStichting.nl op
SBS6 in Holland van boven
’Omdat iedere patiënt anders is hoop ik een behandeling op maat te bieden.
Voor prostaatkanker zijn meerdere vormen van behandeling beschikbaar, maar
afwachten is soms ook een goed alternatief. Graag begeleiden het team en ik
patiënten zo goed mogelijk bij hun traject in het ziekenhuis.’
Dr. R.C.N. van den Bergh, uroloog

In het tv programma 'Holland van
Boven' dat op 18 augustus jl. werd
uitgezonden op SBS6 heeft uroloog
Roderick van den Bergh uitleg
gegeven over behandelmogelijkheden
van prostaatkanker en Will Jansen,
bestuurslid regiozaken van
ProstaatKankerStichting.nl (PKS) heeft
verteld wat PKS doet. In deze uitzending
is PKS nadrukkelijk gepresenteerd.
Dr. R.C.N.(Roderick) van den Bergh (Sint
Antonius Ziekenhuis Nieuwegein/Utrecht) heeft
de subspecialismen en aandachtsgebieden
‘prostaatcarcinoom en blaascarcinoom’ en hij
werkt sinds 2013 in de Richtlijnen commissie
prostaatkanker van de European Association of
Urology.
Het is belangrijk, dat een man zich realiseert,
dat meestal op latere leeftijd problemen met de
prostaat kunnen ontstaan.
Als een man ouder wordt, kunnen er twee dingen
in de prostaat gebeuren: de prostaat groeit en dat
kan plasklachten geven en er kan prostaatkanker
ontstaan. Als er bij verhoogde PSA prostaatkanker
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wordt geconstateerd, dan kan het voordeel zijn,
dat je vroegtijdig wordt behandeld, waardoor
er geen uitzaaiingen komen, maar het is ook
goed om je te realiseren, dat je vroegtijdig in de
medische molen terecht kan komen omdat niet
iedere prostaatkanker een behandeling nodig
heeft.
Will Jansen is bestuurslid
Regiozaken van PKS.
PKS geeft voorlichting
maar geen adviezen
aan lotgenoten in
inloophuizen en in
ziekenhuizen, zorgt voor
lotgenotencontact, is
Will Jansen , bestuurslid
vertegenwoordigd in
regiozaken PKS
overlegorganen, die de
kwaliteit van de prostaatkankerbehandelingen
verbetert, volgt de ontwikkelingen op het gebied
van prostaatkanker, heeft contacten met de
urologen en de overheid en staat onder meer
op de Gezondheidsbeurs en de 50+beurs.
Op de 50+beurs zien we vaak dat mannen net de
andere kant op kijken en de partner of de dochter
informatie over prostaatkanker komt halen.
Dr. R.C.N.(Roderick) van den Bergh
‘De behandeling van prostaatkanker is een
gecompliceerd proces en men moet moeilijke
keuzes maken. PKS kan daar goed mee helpen
en daarnaast natuurlijk de huisarts en de
uroloog.’ n
Het item is terug te kijken via
www.prostaatkankerstichting.nl/actueel/.

Start lotgenotengroep
prostaatkanker
In Zaandam kwam op 4 juni 2019 voor het
eerst een PKS-lotgenotengroep bijeen

in Zaanse sferen

Wim Nak
In het Anna’s Huis, naast het Zaans Medisch
Centrum. Willem Boers had het initiatief daartoe
genomen. Hij is vrijwilliger, zowel van het
inloophuis Anna’s Huis als van de PKS.
Anna’s Huis had ervoor gekozen het
lotgenotencontact aan te vangen zonder partners,
dit in verband met zowel de intimiteit van het
onderwerp, als ook met de beschikbare ruimte
(‘Zeilkamer’) waarin hooguit negen personen
passen. Er hadden zich voor deze eerste keer zes
mannen aangemeld. Willem werd als begeleider
bijgestaan door Leo van Gent (Anna’s Huis) en
Egbert van Es (PKS).
Alles is bespreekbaar
Jacqueline Huis, coördinator van Anna’s Huis
begon met een korte introductie over het
inloophuis waarop Willem vervolgde met het
hoe en waarom van een Lotgenotencontact.
Uitgangspunt: alles is bespreekbaar, echter wel op
basis van vertrouwen dat het besprokene binnen
de groep blijft.
Na deze introductie werd een voorstelronde
gehouden. Willem en Leo deden dat heel
uitgebreid, om zodoende vertrouwen te etaleren,
opdat de andere lotgenoten zich vrij zouden
voelen bij hun eigen introductie. Dat lukte

HET DOET GOED OM MET
LOTGENOTEN OVER JE

EIGEN PROBLEMEN TE
uitstekend, de tijd
SPREKEN
vloog om bij al deze
verschillende verhalen.
Want ondanks dat prostaatkanker
de verbinding vormde bij deze groep (naast
dat we allemaal mannen zijn) bleken er zoveel
verschillende stadia van de ziekte te zijn onder de
aanwezigen, met evenzoveel behandelopties en
toekomstverwachtingen. Iets om zeker eens nader
te inventariseren.
Niet iedereen bleek bekend met PKS zodat
er na afloop nog enige informatiemappen zijn
uitgedeeld. Tegen 12.00 uur moest nog snel
worden geïnventariseerd of deze bijeenkomst
voor herhaling vatbaar is. Het grootste deel van
de aanwezigen vond van wel, zodat besloten werd
tot een vervolgbijeenkomst op 9 juli 2019.
Je leert van elkaar
Met één afzegger en één nieuwe deelnemer kon
op 9 juli iedereen opnieuw zijn eigen verhaal kwijt.
Het doet goed om met lotgenoten over je eigen
problemen te spreken, vindt men. En je leert van
elkaar. Mogelijke oplossingen voor ongemakken
werden uitgewisseld. Een lotgenoot die nog
kiezen moet tussen opereren of bestralen werd
van ervaringsdeskundige adviezen voorzien.
Al met al, de groep is niet groot, maar het
onderlinge contact werd zeer gewaardeerd.
Besloten is om de bijeenkomsten na de zomer
maandelijks voort te zetten. Ook een keer apart
met de partners samen, dan met als thema:
seksualiteit en intimiteit o.l.v. Dr. Glas, uroloog/
seksuoloog.
Fijn dat het lotgenotencontact ook in Zaandam
van start is gegaan. n

geheel rechts Willem Boers
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Informatieavond in Roermond
In samenwerking met Toon Hermans
Huis Roermond, Laurentius Ziekenhuis
en PKS, vond er op 25 juni een
informatieavond plaats met als thema:
Prostaatkanker… Wat nu?
Het programma bestond uit vier lezingen:
• Uroloog Dennis Oerlemans gaf een
uitgebreide uiteenzetting over de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek
en behandeling.
• Casemanager en gespecialiseerd urooncologieverpleegkundige Monique
Klumpkens nam het gehoor mee naar
de wereld van incontinentie. Wat zijn de
mogelijkheden om de eventuele nadelen van
een therapie of ingreep te beperken.
• Hierop sloot de lezing van
bekkenbodemfysiotherapeute Wanda de Goey
naadloos aan.
• Trainen en oefenen, je kunt niet vroeg genoeg
beginnen. PKS-vrijwilligers Frits van de Kolk
en Toine Kaas vertelden recht uit het hart over
hun ervaringen op het gebied van seksualiteit
en intimiteit ten gevolge van de behandeling
van prostaatkanker.
Tips
Bij de uitgang van de zaal lag een verzameling
‘tips’ die door de geïnteresseerden meegenomen
konden worden.
Door Agnes van het secretariaat van PKS zijn in
het postcodegebied alle donateurs over deze
bijeenkomst aangeschreven, dit resulteerde in
dertig aanmeldingen.

Door de extreme hitte werd gevreesd dat veel
mensen zouden kiezen voor de relatieve koelte
van de huiskamer of van een terrasje.
Het tegendeel bleek waar, 55 personen
trotseerden de hitte.
Na afloop waren de
deelnemers en de
organisatoren tevreden.
55 PERSONEN
Bijeenkomsten als deze
zouden zeker een vervolg
TROTSEERDEN
moeten krijgen. n
DE HITTE
Toine Kaas

WIJ ZIJN OOK ACTIEF OP SOCIAL MEDIA
Op de hoogte blijven van ons nieuws?
Volg ProstaatKankerStichting.nl dan op:
Facebook: https://www.facebook.com/prostaatkankerstichting/
Twitter: @PKS251014
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/prostaatkankerstichting/
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Jan als scheidsrechter in de top van het amateurvoetbal

Zolang er hoop is

Fluitend naar binnen,
huilend naar buiten
De eerste baan van Jan Hageman (73) was bij de Kabelfabriek in Delft. Het was
technisch werk. Het werk beviel hem, hij werkte er vanaf zijn 14e jaar en bleef er
tot zijn 30e.

Aart J. van Dijk

In de avond studeerde Jan aan de MTS
(Middelbaar Technische School). Hij zocht
een nieuwe uitdaging en ging aan de slag als
servicemonteur bij een bedrijf dat koffiemachines
verkocht. Dat werk heeft hij meer dan 30 jaar
met plezier gedaan.

ZES BESTRALINGEN IN
In zijn vrije tijd was
Jan actief bij het
DE NEK, DAT HEEFT
voetbalgebeuren
in Delft.
GOED GEHOLPEN
Jan voetbalde bij
Full Speed in Delft,
al snel werd hij scheidsrechter.
Hij floot wedstrijden in de top van ›
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chemobehandeling gegeven. Het ging een
half jaar goed, daarna was er weer sprake van
activiteit. Jan ging bij de arts ‘fluitend naar
binnen, maar kwam huilend naar buiten’ want
de hormoonbehandeling had geen effect meer.
Uit onderzoek bleek dat er uitzaaiingen in de
botten waren, met name in de onderrug, maar
geen uitzaaiingen in de organen.

Jan: topscheidsrechter met nuttige ervaring als marinier

het Nederlandse amateurvoetbal. Ook heeft
hij in de Verenigde Staten wedstrijden geleid
tijdens internationale toernooien. Jan: ‘ik heb
mijn militaire dienstplicht vervuld bij het Korps
Mariniers, die ervaring is mij bij het fluiten goed
van pas gekomen’.
Ans, zijn vrouw, is actief als
vrijwilligster bij activiteiten
voor mensen met een
ALS HET ZO BLIJFT,
verstandelijke beperking.
DAN KAN HIJ LEKKER
Vijf bypasses
BLIJVEN GENIETEN
Op zijn 64e voelde Jan
zich niet goed en had pijn
op de borst. In het Haga
Ziekenhuis in Den Haag werd een beginnend
hartinfarct geconstateerd. Ook bleek dat er
aderen waren dichtgeslibd. Hij werd geopereerd
en kreeg vijf bypasses. Na de operatie heeft Jan
van deze klachten geen last meer ondervonden.
In mei 2017 ging Jan naar de huisarts
vanwege nekklachten. Behandelingen door de
fysiotherapeut leverden steeds meer pijn op.
Op een foto werd slijtage vastgesteld. Hij kreeg
steeds meer pijn, Ans belde de dokter, waarna
Jan per ambulance naar het Reinier de Graaf
Gasthuis (RdGG) in Delft werd vervoerd.
Na onderzoek bleek er iets anders aan de hand:
Prostaatkanker met uitzaaiingen in de nek.
Jan heeft zes bestralingen in de nek gehad en
dat heeft goed geholpen.
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In verband met de uitzaaiingen werd een
hormoonbehandeling met Zoladex respectievelijk
Eligard gestart. In november 2017 heeft Jan
de eerste chemokuur gekregen. Jan: ‘ik voelde
me op het randje van de dood’. Hij had een
bloeddruk (onderdruk) van 37, waarna opname
volgde. De dosering van de chemokuur bleek te
hoog en werd gehalveerd. Dat verbeterde
de situatie. In februari 2018 werd de laatste

Radium 223
Er zijn verschillende radioactieve
geneesmiddelen die ingezet kunnen worden
voor de behandeling van botmetastasen. Jan
wordt nu behandeld met Radium-223. Daarbij
komt veel straling op de tumorcellen en heeft
weinig beschadigend effect op het omliggend
weefsel. Radium-223 wordt standaard zesmaal
gegeven via een infuus in de arm en duurt enkele
minuten. De vijfde behandeling heeft Jan in juli
2019 gekregen. Op dit moment kan hij slechts
korte stukken lopen, na zo’n 100 m is hij moe
en heeft pijn in de heup en het bekken, hiervoor
wordt hij behandeld bij de pijnpoli.

Jan en Ans tijdens het 350-jarig bestaan van het Korps Mariniers

Ans: ‘Zolang er hoop is, blijft Jan optimist.
Als het zo blijft kan hij lekker blijven genieten
van zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en
zijn voetbalclub Concordia in Delft waar hij al
tientallen jaren allerhande activiteiten verricht.
Jan: ‘De behandeling en begeleiding in
het RdGG zijn erg goed en men is zeer
attent’. n

Meer dan 150 mensen bezoekers

Voorlichtingsavond
Catharina Ziekenhuis
Aart J. van Dijk
Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven
(CZE) maakt deel uit van de Santeon
ziekenhuizen. CZE beschikt over een
Prostaatkanker adviescentrum.
Daarnaast is er een samenwerkingsverband
met het CWZ in Nijmegen en het Radboudumc
in Nijmegen. De urologen van het CZE, het
Radboudumc en het CWZ verrichten alle
robotoperaties voor prostaatkanker op de locatie
CWZ in Nijmegen.
Het CZE heeft op dinsdag 26 maart j.l. een
voorlichtingsavond georganiseerd. In de
aankondiging in Nieuws (nr. 29) valt te lezen:
‘Het hebben van prostaatkanker heeft zowel
lichamelijke als psychische gevolgen.
Vriendelijke ontvangst
De belangstelling voor deze voorlichtingsavond
was groot, meer dan 150 mensen hadden
plaatsgenomen in de grote zaal van het Catharina
Ziekenhuis nadat zij vriendelijk waren ontvangen
door vrijwilligers van PKS: Dorus Lendering,
Gerard van Kasteren en hun dames.
De onderwerpen die tijdens deze avond aan bod
kwamen waren:
• Een stijgend PSA na bestraling of operatie?;
• Diagnostiek en behandeling bij de afdeling
Nucleaire geneeskunde;
• Inleiding ProstaatKankerStichting.nl;
• Behandeling bij de oncoloog;
• Leven met uitgezaaide prostaatkanker;
• Casemanagement.

Veel belangstelling voor de voorlichtingsavond

een recidief in de prostaat na bestraling en een
recidief op afstand.
Drs. D. Wyndaele (arts Nucleaire geneeskunde)
sprak over de diagnostiek bij prostaatkanker met
behulp van radioactieve stoffen. Tevens werd er
in gegaan op de behandeling met Radium bij
patiënten met uitzaaiingen in de botten en de
Lutetium-177-PSMA behandeling.
Dr. L. van Warmerdam (internist oncoloog) sprak
over onder andere hormoontherapie (methoden
om de hoeveelheid testosteron te verminderen
en daarmee ook het PSA te verlagen) en over
chemotherapie. Daarbij kwamen verschillende
medicijnen aan de orde. Met fraaie sheets werd
getoond hoe chemotherapie wordt gegeven met
behulp van een infuus en hoe de medicijnen via
het bloed bij de kankercellen komen.
Nina van Deursen en Françoise van de Ven werken
beiden als casemanager binnen de oncologische
urologie van het Catharina Ziekenhuis. Zij
vertelden over het belang van een casemanager.
Deze is voor alle patiënten beschikbaar en
makkelijk te benaderen en houdt het overzicht
over het gehele behandeltraject, zoals het
bewaken van de voortgang van het zorgproces. n

Op de voorlichtingsavond hebben verschillende
zorgverleners gesproken. Daarnaast heeft Gerard
van Kasteren de film van PKS vertoond.
Sprekers
Drs. R. Hoekstra (uroloog) sprak over:
behandelingen bij niet uitgezaaide prostaatkanker,
wat is PSA, een stijgend PSA … en dan?
Consequenties van nieuwe tumorgroei (recidief),

De sprekers van de avond, v.l.n.r.
Dorus Lendering, PKS
drs. D. Wyndaele, arts Nucleaire geneeskunde
Françoise van de Ven, verpleegkundig specialist
Nina van Deursen, verpleegkundig consulent
drs. R. Hoekstra, uroloog
dr. L. van Warmerdam, internist oncoloog
Gerard van Kasteren, PKS
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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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Het leven is zoals het is

Tijdens de vakantie naar Bali en Sumatra

Kijk vooruit, geniet
van het nu
OP BEZOEK BIJ EEN KENNIS
Hij is net hersteld van een
prostaatoperatie. De prostaat is
verwijderd er zijn geen uitzaaiingen en
de snijranden zijn schoon. Al met al
geen zwaar bezoek. Ik moest hem eerst
nog wel even vragen waar de prostaat
zit en wat voor functie hij heeft.
Tijdens het bezoek kwam ook ter sprake
dat het niet onverstandig zou zijn als
ik mijn PSA zou laten testen, ik was
inmiddels 52 jaar. Een week na de test
was de uitslag bekend, gelukkig niets
aan de hand! Het advies van de huisarts
was om na twee jaar opnieuw de PSA
te laten testen.

Na twee jaar nieuwe PSA-test.
Toen we terugkwamen van vakantie belde de
huisarts of ik even langs wilde komen.
Mijn PSA was wat aan de hoge kant in
vergelijking met de vorige meting, zijn verzoek
was om een afspraak te maken bij de afdeling
Urologie van het streekziekenhuis Pantein in
Beugen. De huisarts en de uroloog tilden niet zo
zwaar aan de verhoging omdat ik een fanatiek
sportman en fietser ben. ‘Komt wel vaker voor’.
Toch is er een MRI-scan gemaakt en zijn er
biopten genomen, foute boel, Gleasonscore 9.
Waarschijnlijk wel ingekapseld, voor de zekerheid
een 2e MRI in het Radboudumc in Nijmegen
laten maken. Een kleine doorbraak, maar wel
operabel. De wereld stort even in.
Last van opvliegers
In januari 2014 ben ik
geopereerd (radicale
prostatectomie).
EEN KLEINE
Na een paar maanden
herstel ging mijn
DOORBRAAK, MAAR
PSA niet naar 0. Ik heb
toen de mogelijkheid
WEL OPERABEL
gekregen voor de Nano
MRI waaruit bleek dat
er toch wat klieren aangetast waren die niet
bestraald konden worden. Besloten werd om de
PSA gecontroleerd te laten oplopen en ›
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dan te starten met Bicalutamide. Het medicijn
werkt goed. Na anderhalf jaar, inmiddels
november 2018 stijgt de PSA weer en besluiten
we de spuit (Eligard) in te schakelen. De PSA
zakt van 40 naar 0,62. Ik krijg wat pijn in mijn
gewrichten en krijg net als mijn vrouw last van
opvliegers.
In de jaren hiervoor heb ik veel meegemaakt, ik
heb ervan geleerd om niet bij de pakken neer te
gaan zitten.
Bali en Sumatra
Na de uitslag zijn we met vakantie geweest en
hebben genoten. Na onze pensionering wilden
we verre reizen gaan maken, dit hebben we maar
naar voren getrokken. De vakanties naar Bali
en Sumatra waren echt geweldig, een goede
beslissing om het zo te doen.
Een jaar na de operatie hebben we besloten om
ons verbouwde boerderijtje van ruim 200 jaar
oud met 1500 m2 grond te gaan verkopen zodat
er meer tijd voor onszelf overbleef. Mijn baan kon
ik niet meer combineren met mijn situatie, dus
ben ik een poosje geleden gestopt met werken.
IK HEB GELEERD OM NIET
BIJ DE PAKKEN NEER TE
GAAN ZITTEN

John en zijn vrouw: We hebben gebouwd naar onze wensen

Verhuisd
Na de verkoop van ons huis konden we niet iets
vinden wat ons schikte. Na lang wikken en wegen
hebben we een stukje grond gekocht in de
vertrouwde omgeving vlakbij ons oude huis. Wat
stond ons te wachten? Ik was nog nooit verhuisd,
het vorige huis was mijn geboorteplek.
Mijn conditie was goed en ik ben redelijk handig.
En het allerbelangrijkste, we hadden er zin in.
Veel mensen uit onze omgeving juichten ons
plan toe. Maar we hoorden ook dat er mensen
in het dorp waren die twijfels hadden. ‘Dat hij
dat nog aandurft in zijn situatie’. Waarschijnlijk
mensen die het woord kanker meteen in verband
brengen met de dood. Afgelopen februari zijn
we verhuisd na anderhalf jaar denken, beslissen
en hard werken. We hebben gebouwd naar
onze wensen, alles op de begane grond en een
bovenverdieping voor onze zoon van 24.
Ook mijn dipjes
Mijn advies is, niet bij de pakken neer zitten,
probeer positief te blijven, blijf fit. Natuurlijk is
het allemaal niet zo simpel zoals ik het nu schets.
Ik heb ook zoals elke andere kankerpatiënt mijn
dipjes. De psycholoog die mij en mijn echtgenote
behandelde gaf weer glans aan ons leven.
Ik weet dat mijn leven te vroeg zal eindigen,
maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit
en de ontwikkelingen gaan razendsnel.
Het leven is zoals het is en voor iedereen houdt
het een keer op. Ik kijk vooruit, geniet van
het nu. n
Met positieve groeten
John Schraven
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In de jungle in Indonesië
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