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Kees van den Berg
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In dit nummer van Nieuws
wordt teruggeblikt op het
symposium dat PKS op
12 juni organiseerde voor
zorgverleners en andere
partijen betrokken bij
prostaatkankerzorg in
Nederland. Er waren
ruim 100 deelnemers
die met elkaar de
belangrijkste disciplines
vertegenwoordigden.
Tijdens dit symposium heeft
PKS haar visie gepresenteerd
waarin centraal staat dat elke
prostaatkankerpatiënt gelijkwaardige
toegang moet krijgen tot ‘state- ofthe-art’ diagnostiek, behandeladvies,
behandeling en nazorg.
Hierbij wordt gestreefd naar het beste
oncologische resultaat en een goede
kwaliteit van leven, o.a. ten aanzien
van impotentie en incontinentie.
De visienotitie is te bekijken op
www.prostaatkankerstichting.nl.
Inmiddels is een aantal centra in
wording en ontstaat er verdergaande
samenwerking tussen de ziekenhuizen op
het gebied van prostaatkanker.

dan nu het geval is uit de taboesfeer
te halen. Er moet openlijk over kunnen
worden gesproken en seksualiteit moet
een vast onderdeel worden in het
behandelplan bij prostaatkanker.
Ook tijdens komende donateursdag op
1 november a.s. wordt aandacht aan dit
onderwerp besteed in de vorm van een
lezing gevolgd door een aparte sessie
voor partners van prostaatkankerpatiënten.
Heeft u zich nog niet aangemeld voor de
donateursdag, dat kan nog steeds. Er zijn
nog plaatsen beschikbaar. Aanmelden
kan via de website of via de bijgesloten
antwoordkaart.

Vorige maand was het precies 20 jaar
geleden dat PKS officieel werd opgericht,
toen nog onder de naam Stichting
Contactgroep Prostaatkanker (SCP).
Verderop in dit nummer blikt PKS
terug op wat er in de afgelopen 20 jaar
veranderd is, met name op het gebied
van patiëntbelangen. Er is hierbij gebruik
gemaakt van materialen uit de archieven
van SCP. Met dank aan Martin den Uijl die
als vrijwilliger vanaf (bijna) het eerste uur
zijn archiefstukken aan het bestuur heeft
uitgeleend.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik
om u als donateur op te roepen uw
input/suggesties aan ons kenbaar
te maken ter verbetering van de
prostaatkankerzorg.

De bemensing van onze
lotgenotentelefoon (0800-9992222) heeft
de afgelopen tijd te kampen gehad met
een behoorlijke onderbezetting, met name
veroorzaakt door afnemende gezondheid
of overlijden van een aantal betrokken
vrijwilligers. Na een oproep heeft zich
gelukkig een achttal mensen aangemeld
om samen met de ‘oude groep’ ervoor
te gaan zorgen dat de telefoon tijdens
de openingstijden goed bereikbaar is
en vragen weer vlot beantwoord kunnen
worden.

Kees van den Berg
Voorzitter

Meld je nu aan

Themabijlage
In het kader van dit jubileum is bij deze
uitgave van Nieuws een themabijlage
gevoegd over het actuele onderwerp
seksualiteit en prostaatkanker. Vrijwilliger
Aart van Dijk (regiocoördinator ZuidHolland) heeft samen met Anja Ladenberg,
casemanager urologische oncologie van
de Reinier de Graaf Groep een artikel
geschreven om dit thema nog veel meer
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Irene Dingemans discussieert ter afsluiting met alle sprekers.

PKS PRESENTEERT VISIE OP PROSTAATKANKERZORG

Optimale
zorg
bij prostaatkanker
Wim Nak

Op 12 juni 2017 organiseerde
ProstaatKankerStichting.nl (PKS) samen
met de Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) een
symposium in de Eenhoorn in Amersfoort.
Dit symposium was bedoeld voor
zorgprofessionals en andere stakeholders.
PKS presenteerde haar eigen visie op
wat, gezien door de ogen van de patiënt,
optimale zorg bij prostaatkanker inhoudt.

In de praktijk blijkt dat de verleende zorg
per ziekenhuis verschilt. Dat is niet goed.
PKS wil bevorderen dat elke
prostaatkankerpatiënt de optimale zorg krijgt
die hij naar de opvatting van PKS verdient.
Alle toespraken van het symposium zijn te
bekijken op onze website, maar voor de
lezers van Nieuws volgt hieronder toch een
uitgebreid verslag.
Het symposium werd goed bezocht, er
waren ruim 100 deelnemers waaronder
professoren, specialisten en andere medici,
verpleegkundigen, zorgverzekeraars,
onderzoekers, politiek geëngageerden
en natuurlijk ook patiënten.
Dagvoorzitter Irene Dingemans (projectleider
kwaliteit van zorg NFK) gaf als eerste het
woord aan Kees van den Berg (voorzitter
PKS) om het symposium te openen.
Hij onderstreepte nog eens dat elke
prostaatkankerpatiënt gelijkwaardig toegang
zou moeten krijgen tot alle state-of-the-art
vormen van prostaatkankerzorg. ›
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ProZIB
Daarna kreeg Hanneke Jansen (onderzoeker
IKNL) het woord. Zij constateerde dat er
jaarlijks nog steeds een groot aantal nieuwe

opereren behouden er relatief veel
incontinentieklachten en ongeveer de
helft van de geopereerden rapporteert
een afname in mogelijkheid tot seksueel
functioneren.
Onderzoeksvragen die speciaal op verzoek
van PKS aan ProZIB waren toegevoegd
leverden ook interessante informatie op.
Ongeveer 80% van de ondervraagden
rapporteerde een vast aanspreekpunt,
hetzelfde percentage had voldoende
informatie ontvangen. 75% zou het eigen
ziekenhuis aanbevelen. Kortom, er is
nog veel ruimte voor verbetering tot de
gewenste 100%!

prostaatkankerpatiënten bij komt (zo rond
de 10.000), maar dat het voor leeftijd
gecorrigeerde aantal sterfgevallen aan
prostaatkanker per 100.000 afneemt tot
thans circa 2.500 mannen per jaar. Zij stelt
dat deze afname onder andere te maken
heeft met eerdere diagnose door sneller
PSA te prikken en verbeterde behandeling.
Hanneke presenteerde voorlopige
resultaten van het ProZIB onderzoek.
ProZIB staat voor Prostaatkanker
Zorg In Beeld, dat is een landelijke
kwaliteitsregistratie voor prostaatkanker.
Uit de eerste resultaten met betrekking
tot behandeling van patiënten met laag
risico prostaatkanker werd duidelijk dat de
overgrote meerderheid van de ziekenhuizen
volgens de richtlijnen
werkt, maar dat er wel
Er valt wel degelijk
degelijk variatie tussen
de ziekenhuizen valt
variatie tussen de
waar te nemen.
ziekenhuizen waar
88% van de patiënten
te nemen.
in de laag risicogroep
kiest als behandeling
voor actief observeren
(Active Surveillance, afgekort: AS).
Dat is gunstig voor hun kwaliteit van
leven. Bij patiënten die zich toch laten

Chris Bangma achter
het katheder en rechts
op het podium v.l.n.r.
Kees van den Berg,
Cathelijne Ziedses des
Plantes, Jelle Barentsz,
Jean-Paul van Basten
en Irene Dingemans
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PKS-visie
Vervolgens kreeg prof.dr. Harm Kuipers
(patiënt en lid kwaliteitsgroep PKS) de
gelegenheid om uit de doeken te doen
wat PKS als ideaal wil nastreven. Hij zei:
‘Elke prostaatkanker patiënt moet ‘state of
the art’ diagnostiek, behandeling en nazorg
kunnen krijgen met het beste oncologische
resultaat en goede kwaliteit van leven (o.a.
ten aanzien van impotentie, incontinentie)’.
Hij citeerde uit een IKNL-onderzoek
van 2014 dat er flinke verschillen
waarneembaar zijn tussen de diverse
ziekenhuizen en regio’s. Het aandeel
radicale prostatectomieën (RP) varieert per
regio tussen 34 en 55%, de aanwezigheid
van een Da Vinci robot blijkt een grote
promotor voor de RP. Het aantal operaties
per jaar maakt ook uit. Bij een chirurg die
er minder dan 20 per jaar doet ligt de kans
op complicaties 38% hoger. En slechts
40-80% van de hoog-risico patiënten kreeg
extra externe bestraling.
Stevige verschillen dus. Tijd om daar wat
aan te doen vindt PKS.
Wat houdt die visie van PKS nu concreet
in?
PKS pleit ervoor dat er gespreid over ons
land (vanwege de bereikbaarheid voor
de patiënt) een aantal expertcentra wordt
gevormd. In elk expertcentrum wordt
precisiediagnostiek gecombineerd met
alle behandelmogelijkheden (opereren,
bestralen, hormonen, chemo) en
uitstekende nazorg. ›
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Een expertcentrum koppelt hoogwaardige
zorg aan innovatief wetenschappelijk
onderzoek, op het gebied van DNA-typering
bijv. De waarden en wensen van de patiënt
staan centraal, op basis van ruime informatie
worden gewogen keuzes gemaakt en er kan
echt sprake zijn van ‘samen beslissen’.
Hoe groot moet een expertcentrum zijn?
Elk jaar minstens 1.000 nieuwe patiënten,
elk jaar minstens 250 RP’s en per chirurg
minstens 50 RP’s per jaar, liever nog 100.
Er is een leercurve van minstens
250 RP’s in een trainingscontract.
Ook voor de diagnostiek zijn hoge aantallen
van belang. Er is veel ervaring nodig voor
een betrouwbare diagnose. Alle in het
expert centrum actieve specialisten zijn
ge(sub)specialiseerd in prostaatkanker.
Duitsland
Er werd een Skype-verbinding tot stand
gebracht, zodat de zaal live kon worden
toegesproken door Günter Feick (voorzitter
Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe,
‘de PKS in Duitsland’). Harm Kuipers
stelde hem vanuit de zaal vragen over de
ontwikkelingen in Duitsland. Aansluitend
achter dit artikel leest u het verslag daarvan.
Speakers Corner
Na de pauze kregen vijf sprekers elk
vijf minuten spreektijd om aandacht te
verkrijgen voor wat hen bezighield.
Na opnieuw Kees van den Berg die onder

meer inging op wat er voor de pauze
was gezegd en op de visie van PKS was
vervolgens de beurt aan:
Prof.dr. C.H.Bangma (uroloog Erasmus MC)
die ons vertelde over het Project Anser.
Het doel van dit project is: het verbeteren
van prostaatkankerzorg in Nederland door
innovatie van prostaatverwijderingen vanuit
een ‘comprehensive cancernetwerk’ in een
zelfstandige hoog volume operatieve kliniek.
Innovatie en netwerk staan daarbij centraal.
Zo ontstaat een netwerk van technieken,
mediumkeuze en procesmatige innovatie.
Dat leidt tot prostaatcentra, klinieken die
multidisciplinaire spreekuren doen en voor
chirurgie verwijzen naar één centrale kliniek.
En voor radiotherapie naar weer een andere
kliniek.

Dr. J.P.A van Basten
Dr. J.P.A van Basten
(uroloog CWZ/projectleider
stelde dat de
VBHC) stelde dat de
prostaatkankerzorg
prostaatkankerzorg heel
heel divers
divers en complex is
geworden. Dat vraagt
en complex is
om herinrichting van
geworden.
prostaatkankerzorg,
het nemen van
verantwoordelijkheid
van zorgprofessionals en om medisch
leiderschap!
Hij is van mening dat er grote regionale
samenwerkingsverbanden ›

Jelle Barentsz achter het katheder, Irene Dingemans op de rug gezien en rechts op het podium v.l.n.r. Kees van den Berg,
Cathelijne Ziedses des Plantes, Jean-Paul van Basten en Chris Bangma
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(Comprehensive Cancer Networks)
moeten worden gevormd tussen
zorgaanbieders in de eerste, tweede en
derde lijn op oncologische zorg met als
doel: uniformering van informatie en
zorgtrajecten, registratie van uitkomsten
met afname van uitkomstenvariatie,
transparantie en concentratie van
complexe diagnostiek en behandeling
waaronder de robot radicale
prostatectomie.

Links op het podium Harm Kuipers die het PKS-standpunt verwoordde en
rechts Irene Dingemans, dagvoorzitter

PKS pleit
ervoor dat
er gespreid
over ons land
een aantal
expertcentra
wordt
gevormd.
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Binnen het ‘Prostaatkanker Netwerk
Zuid Oost Nederland’ (een
samenwerkingsverband tussen CZE,
CWZ en Radboud) is men erin geslaagd
om een uniform zorgpad te formeren,
de robot radicale prostatectomie te
centraliseren en daarmee, samen met
de individuele uitkomst feedback per
operateur, het aantal complicaties en
positieve snijvlakken te halveren.
Prof. dr.J.O. Barentsz (radioloog
Radboudumc) ging dieper in op het
diagnose behandeladvies (DBA).
De MRI is van grote waarde als
diagnosemiddel, maar dan wel
op voorwaarde dat de MRI wordt
beoordeeld door een goed opgeleide
radioloog. Hij zei van mening te zijn dat
we onze kennis moeten delen, dat we
elkaar moeten helpen om de patiënt de
beste diagnose te kunnen bieden en

daaraan gekoppeld het beste advies van
hoe nu verder te (be)handelen.
Hij stelde voor om een netwerk van
gecertificeerde Diagnose-BehandelAdvies Expert Centra te vormen om de
diagnostiek optimaal te krijgen.
Netwerkvorming geeft: gegarandeerde
kwaliteit, snelle invoering nieuwe
technieken, delen van kennis en elkaar
helpen en een grote databasis.
Van de zijde van de zorgverzekeraars
sprak Cathelijne Ziedses des Plantes
(ZilverenKruis) over de mening van het
Zilveren Kruis. Zij liet een film zien met
daarin een pleidooi voor gecentreerde
zorg in enkele centra van het land.
Daaruit bleek dat ook de zorgverzekeraar
graag ziet dat de patiënt behandeld
wordt in het ziekenhuis waar hij de
kleinste kans heeft op incontinentie
of impotentie. Momenteel worden de
operaties over te veel ziekenhuizen
verspreid. Elke uroloog zou er vanuit
kwaliteitsoogpunt minstens 200 per jaar
moeten doen. In het buitenland heeft
reeds veel bundeling plaatsgevonden.
Zij voorziet vanaf 2019 ook in ons land
verdere concentratie.
Afronding
Na afloop van alle presentaties werd er
stevig nagepraat. Het was boeiend om te
zien hoe in een zaal, gevuld met mensen
die allemaal verbetering nastreven, nogal
verschillend werd gedacht over onze
toekomstige prostaatkankerzorg.
Moet de zorg nu wel of niet onder één
dak? Of mag bijv. diagnostiek of chirurgie
best gespecialiseerd afzonderlijk?
En meer van dat type vragen.
Er was gelukkig één ding waarover geen
verschil van mening bestond, namelijk:
elke prostaatkanker patiënt verdient
optimale zorg.
Maar hoe precies, dat staat nog niet
vast. PKS heeft in Amersfoort duidelijk
laten weten hoe wij, de patiënten, dat
zelf zien. n
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Josine Buiter is bekkenfysiotherapeut

SKYPE GESPREK MET GÜNTER
FEICK,
VOORZITTER
VAN DE DUITSE
en heeft
haar praktijk
in Meppel
PROSTAATKANKER PATIËNTEN ORGANISATIE BPS

Prostaatkankerzorg
in prostaatcentra in
Duitsland

De Martiniklinik in Hamburg

Harm Kuipers

Tijdens het symposium over de PKS visie
op prostaatkankerzorg in Nederland,
vond een gesprek via Skype plaats met
de heer Günter Feick, voorzitter van de
Duitse zusterorganisatie ‘Bundesverband
Prostatakrebs Selbsthilfe’, (BPS), zeg maar
de PKS in Duitsland.
In Duitsland is het organiseren van
prostaatkankerzorg in prostaatcentra al een
aantal jaren aan de gang. Het gesprek met
de heer Feick was bedoeld om te horen
hoe men er in Duitsland in is geslaagd
om van onderop tot prostaatcentra te
komen. En verder vooral om waar mogelijk
te leren van de ervaringen van de Duitse
zusterorganisatie bij het tot stand

Aanvankelijk

komen van
was er grote
prostaatkankercentra.
weerstand bij
Het idee van
centralisering van
de specialisten
prostaatkankerzorg
ontstond in
2005 tijdens een
bijeenkomst waarbij de heer Feick samen
met een aantal internationale specialisten,
waaronder professor Jelle Barentz uit
Nijmegen, sprak over zorg voor patiënten
met prostaatkanker.
De Duitse BPS heeft een belangrijke
stimulerende rol gespeeld bij de
ontwikkeling van prostaatkankercentra,
samen met de Duitse kankerorganisatie
(vergelijkbaar met onze KWF). ›
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Weerstand bij
De Duitse BPS is bij
specialisten
het certificeringsproces
Aanvankelijk was er
betrokken.
grote weerstand bij de
Het certificeringsspecialisten, maar zij
systeem is een vrij
konden de aangevoerde
bureaucratisch en
wetenschappelijke
arbeidsintensief
feiten niet weerleggen
instrument en uit
dat centra waar
de reacties van de
relatief weinig
bezoekers van het
patiënten werden
symposium lijkt er
gezien en behandeld,
in Nederland weinig
Günter Feick, voorzitter van de
minder goede
Duitse zusterorganisatie ‘Bundesverband behoefte om dit
resultaten hadden
systeem één op één
Prostatakrebs Selbsthilfe’, (BPS)
dan centra waar veel
over te nemen.
meer patiënten werden behandeld.
Het eerste prostaatkankercentrum
Gespecialiseerd behandelcentrum
in Duitsland startte in 2008 en
De Martinikliniek in Hamburg wordt
ofschoon de Martinikliniek in
vaak als voorbeeld genomen van een
Hamburg vaak als voorbeeld voor een
prostaatkankercentrum waar optimale
prostaatkankercentrum wordt genoemd,
zorg voor prostaatkanker patiënten
zijn er anno 2017 inmiddels
wordt geboden. In de Martinikliniek
108 gecertificeerde prostaatkankercentra
van Hamburg is alles onder een dak
in Duitsland, zes in Zwitserland en één in
ondergebracht, maar de heer Feick
Oostenrijk.
vertelde dat dit bij de meerderheid van
De verspreiding van prostaatkankercentra de centra in Duitsland niet het geval
over Duitsland is zodanig dat een patiënt
is. Veel centra zijn een gespecialiseerd
vrijwel nooit meer dan 100 km hoeft te
behandelcentrum, niet zozeer een
reizen om in zo’n centrum behandeld te
diagnosecentrum. De meeste patiënten
worden.
worden naar een centrum verwezen door
Een belangrijk
de eigen uroloog die
onderdeel van de
prostaatkanker vaststelt
Een patiënt hoeft
Duitse centra is een
of vermoedt en dan
certificeringssysteem,
vrijwel nooit meer doorverwijst. En wanneer
waarmee de kwaliteit
aan alle kwaliteits- en
dan 100 km te
wordt bewaakt.
uitkomstcriteria wordt
Elk centrum wordt
voldaan kan een centrum
reizen
iedere drie jaar
ook een certificaat krijgen
‘doorgelicht’ door een
wanneer de verschillende
certificatie commissie. Er wordt onder
afdelingen (bijv diagnostiek, operatie en
andere gelet op ziektevrije overleving,
bestraling) in verschillende ziekenhuizen
overall overleving, kwaliteit van leven en
in de regio plaatsvinden.
een reeks andere kwaliteitscriteria.
In Duitsland heeft de patiëntenKwaliteitsbewaking
organisatie BPS een belangrijke
Een belangrijk onderdeel is het
stimulerende rol gespeeld bij het tot
nauwkeurig registreren van instroom
stand komen van prostaatkankercentra.
van patiënten, behandelingen en
De heer Feick raadt PKS ook aan om
behandeluitkomsten.
voortdurend met het zorgveld in gesprek
Voldoet een centrum bij de driejaarlijkse
te blijven om het belang van de patiënt
beoordeling aan de criteria, dan wordt
goed te kunnen behartigen bij het tot
er voor een periode van drie jaar een
stand komen van prostaatkankercentra. n
certificaat verleend.
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Matt Dings werkte lang voor
HP/De Tijd. Tegenwoordig
beschrijft hij in een eigen blog
wat hem zoal invalt,
opvalt en overvalt.

Column

Rotspuiten
Matt Dings

Het is een droog cijfertje, maar heel
beladen voor mannen met prostaatkanker:
de waarde van het PSA, het ProstaatSpecifiek Antigeen, het eiwit dat
tumoractiviteit aangeeft. Bij elke controle
is er die spanning: is het PSA stabiel
gebleven of gestegen? Houdt de kanker
zich koest, of is er actie geboden?

liet me echter geen keus.
Een week na de controle
stond Marjolein van de
hormoonspuitenfirma voor
de deur. Ze desinfecteerde
haar handen en zette
een dubbele begindosis
Firmagon op tafel.
Het feest kon beginnen.

Matt Dings

Rijk der Zinnen
Inmiddels zijn er een paar weken verstreken.
Ik moet zeggen dat ik van de bijwerkingen
(nog) niet veel merk. Dat is maar goed
ook, want ik heb al last genoeg van andere
aspecten van dat hele prostaatgedoe.
Toen het orgaantje zes jaar geleden
chirurgisch werd verwijderd, liep ook
naburig weefsel schade op, met blijvende
storingen in de waterhuishouding en wat ik
maar zal aanduiden als het Rijk der Zinnen.
Dat zijn tegenvallers
en beperkingen die
‘Uw PSAdagelijks voor negatieve
momenten zorgen.
waarde is bijna
De kunst is, in te zien
verdubbeld,’
dat dit momenten zijn,
niet minder maar ook niet
méér, lastige ogenblikken,
maar niet de hele werkelijkheid.
‘Uw PSA-waarde is bijna verdubbeld,’ zei de
uroloog bij mijn laatste bezoek. Dat bericht
viel koud op mijn dak. Bij vorige controles
was het getal ook al opgelopen. De dokter
had me toen hormoonpillen voorgeschreven
om de aanmaak van testosteron – voedsel
voor prostaatkanker – te remmen. Voor een
hele poos, hoopte ik, maar die poos bleek
tamelijk kort. Nu was er zwaarder geschut
vereist: hormoonspuiten, effectiever dan
pillen.
Die injecties had ik al eerder gehad.
Ze werkten zó goed dat ik gaandeweg zelfs
een pauze van een klein jaar kon inlassen.
Maar de prikken maakten me ook lustelozer
dan me lief was, zodat ik terugdeinsde voor
een nieuwe reeks. De stijging van het PSA

En die momenten, hoe frustrerend soms
ook, raken me toch ook minder dan
die eerste tijd na de diagnose, toen
met de kanker de dood aan de horizon
kwam grijnzen en de bange dagen zich
aaneenregen tot één grote donkerte.
We schreven toen 2011. Zes jaar kwam er al
bij. Met onder meer dank – ik schrijf het met
tegenzin – aan die rotspuiten. n
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VAST CONTACTPERSOON VOOR DE PATIËNT EN ZIJN NAASTE

De case manager
in de praktijk

Meld je nu aan

Verpleegkundig specialist Anita Smit

Berrie van der Heide

Er is een noodzaak om
prostaatkankerzorg te concentreren
in een aantal expertcentra met
regiefunctie.
ProstaatKankerStichting.nl (PKS) heeft dat
uitgangspunt en de uitwerking daarvan
bondig beschreven in een visie op de
toekomst van de prostaatkankerzorg
in Nederland. Die visie is in juni
gepresenteerd op
een symposium
we zijn té
voor het hele zorglaagdrempelig veld, zie het verslag
op pagina 5.
bereikbaar
Die expertcentra
bieden de patiënt
volgens PKS onder
meer een casemanager die fungeert als
een spin in het web.
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Verpleegkundig specialisten Anita Smits
(Radboudumc) en Maarten van Elst
(UMC Utrecht Cancer Center) werken
al jaren als die ‘spin in het web’.
Wij bezochten hen in hun ziekenhuis
en vroegen hen los van elkaar naar hun
ervaringen. Dat leverde interessante
inzichten op.

Verpleegkundig specialist Maarten van Elst

Hoe lang kennen jullie de case manager
als functie?
Maarten van Elst: ‘In 2012 werd binnen het
Cancer Center van het UMC Utrecht na
een pilot een blauwdruk vastgesteld van
wat wij noemen de vaste contactpersoon
in de oncologische keten. Ook voor
patiënten met urologische tumoren
is daarna de vaste contactpersoon
ingevoerd.’ Anita Smits: ‘In het
Radboudumc kennen we op de afdeling
urologie al jaren de functie van case
manager. Volgens mij stelde de Inspektie
voor de Gezondheidszorg in 2009 in een
rapport dat de regie in de oncologische
keten in Nederland onvoldoende was.
Na die tijd zijn nog veel rapporten
geschreven en is bij het Radboud
Universitair Centrum voor Oncologie
(RUCO) de case manager ingevoerd,
ook voor de prostaatkankerpatiënt.
Later hebben wij die rol op basis van
praktijkervaringen nog weer aangepast in
een werkgroep oncologie.’
Wat houdt de functie van case manager
nou precies in?
‘Als vaste contactpersoon ben ik het
eerste aanspreekpunt van de patiënt en
zijn naasten, waarbij ik als een baken kan
fungeren in het hele behandeltraject. ›

Nieuws | Magazine van ProstaatKankerStichting.nl | september 2017 | nr. 24

Denk bijvoorbeeld aan een chirurgisch
Hoe ga je om met een ontredderde
patiënt. Die stelt soms na de eerste schrik
patiënt die meer dan gemiddeld een
over het slechte nieuws dat er sprake
beroep op je doet als case manager?
is van een tumor: ‘ik wil er van af, eruit
Anita Smits is er duidelijk over: ‘Een patiënt
met die prostaat.’ Mijn rol is dan dat ik
kan nooit te veel een beroep op ons doen.
bespreekbaar maak, ook bij een patiënt die
Als er meer dan gemiddeld contact wordt
eigenlijk geen informatie wil, dat na een
gezocht dan zoek ik naar de vraag achter
operatie incontinentie- en
de vraag. Is er tijdens de
erectieproblemen kunnen
behandeling wellicht iets
Onze
gaan spelen.
niet goed gegaan of speelt
Dat kan ontreddering na de
automatisering bijvoorbeeld angst de patiënt
operatie voorkomen en dat
parten? Dat probeer ik dan te
ondersteunt nog achterhalen en daar dan aktie
vermindert weer de kans op
sociaal isolement. Ik probeer
op te ondernemen.’
niet het hele
op de vraag wat de patiënt
Maarten van Elst: ‘Soms zegt
proces.
kan verwachten in het
een patiënt ‘Maarten, ze
behandelproces zo helder
vinden me een lastige patiënt,
mogelijk te zijn en vervolgens
vind jij dat ook?’. Als vast
geldt ‘practice what you preach’, doe wat je
contactpersoon kun je er dan door dóór te
belooft.’ aldus Maarten van Elst. Anita Smits
vragen soms achter komen dat bijvoorbeeld
geeft aan: ‘Ik begeleid het behandelproces
een patiënt op oudere leeftijd zorgen heeft
van de patiënt op een zodanige manier dat
over de vraag hoe hij zijn partner achterlaat.
hij zich geen zorgen over randzaken hoeft te
Dan is hulp in de psycho-sociale sfeer
maken.’ Wel voegt Anita Smits toe
wellicht noodzakelijk en kun je van dienst
‘De patiënt is wel medeverantwoordelijk
zijn door dat bespreekbaar te maken.’
voor zijn eigen zorgproces. Wij gaan
niet bellen om te herinneren aan een
Hoe monitoren jullie of het werken met
afspraak. Daar ondersteunt MijnRadboud
een case manager ook leidt tot patiënten
(elektronisch dossier, red.) de patiënt
die tevredener zijn?
al in met afspraakbevestigingen en
Volgens Maarten van Elst wordt in het
berichtenverkeer.’
UMC Utrecht de patiënttevredenheid
periodiek gemeten maar niet specifiek
DE CASE MANAGER IS NIET EEN
om te meten wat de relatie is tussen
VASTE PERSOON
patiënttevredenheid en de vaste
contactpersoon. ‘In het Radboudumc wordt
Als een ziekenhuis een case manager kent, jaarlijks een enquete onder patiënten
dan betekent dat niet dat iemand altijd
gedaan, waaronder de oncologiepatiënten.
dezelfde contactpersoon heeft.
Twee jaar geleden bleek dat patiënten na
Anita Smits: ‘We kennen aan een
slecht nieuws zich soms een beetje verloren
patiënt niet de naam van een vaste
voelden. Een collega heeft voor haar studie
contactpersoon toe. Dat kan niet, want
een verbetertraject in beeld gebracht en
niet iedereen werkt fulltime en daarnaast
daar hebben we ook wat mee gedaan.
zijn wij alleen op werkdagen beschikbaar
Zo loopt bijvoorbeeld op dit moment
en ’s nachts en in het weekend kan er ook
een proef bij nieuwe patiënten met een
een spoedje zijn. In een groter ziekenhuis
medimap. Dat is de digitale versie van de bij
als het Radboudumc kun je eenvoudig
het Radboudumc gebruikelijke persoonlijke
regelen dat er altijd iemand bereikbaar
informatiemap (PIM). Die krijgen de
is. De patiënten kunnen ons van 08:00 tot
patiënten bij aanvang van de behandeling.
09:00 uur bellen, digitaal vragen stellen
Van die PIM weten we uit onderzoek dat
via MijnRadboud en voor spoedsituaties
die de patiënttevredenheid bevordert.
hebben we een vast nummer dat altijd
Met een digitale versie kun je nog meer
wordt opgenomen door mij of een
informatie ontsluiten en ook externe folders
collega van dienst.’
van bijvoorbeeld medicijnen beschikbaar
stellen.’ aldus Anita Smits. ›
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De case manager in de praktijk

ONCOLOGIEVERPLEEGKUNDIGE EN
VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST
De case manager is niet een nieuwe
functionaris. De rol van case manager
is als taak veelal toegewezen aan
de verpleegkundige discipline.
In de praktijk is dat vaak een
verpleegkundig specialist of een
oncologieverpleegkundige.
De oncologieverpleegkundige is
een gespecialiseerde verpleegkundige
die is ingeschreven in het
BIG-register en is niet te verwarren
met de verpleegkundig specialist.
De verpleegkundig specialist heeft
een wettelijke titel. Alleen de
verpleegkundigen die in het register
verpleegkundig specialisten staan
mogen zichzelf verpleegkundig
specialist noemen. De verpleegkundig
specialist is sinds 2009 een
wettelijk erkende titel. Het is een
verpleegkundige met een master
opleiding advanced nursing practice.
De verpleegkundig specialist kan
zelf medicijnen voorschrijven.
Sinds 1 december 2015 mogen
oncologieverpleegkundigen voor hun
patiëntengroep na een aanvullende
opleiding dat ook.
Bron: Website V&VN, de
beroepsvereniging van verpleegkundigen
en verzorgenden
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Wat is jullie rol in het multidisciplinaire
overleg (MDO)?
Maarten van Elst: ‘Die meerwaarde is wel
duidelijk. We zien de patiënt anders, niet
alleen vanuit strikt medisch aspect.’
Anita Smits benadert het vanuit een
andere hoek.
‘Door mee te gaan met de uroloog naar
het MDO krijg je ook een beter beeld bij
wat er aan nieuwe behandelingen in trials
wordt gedaan en wat ontwikkelingen zijn
in de medische zorg en meer specifiek op
prostaatkankerzorg. Dat is weer makkelijk
in het contact met de patiënt in je rol als
case manager.’

Zijn er verbeterpunten in de huidige
invulling van de rol van case manager?
Maarten van Elst: ‘Momenteel herzien we
de rol van vaste contactpersoon.
We zien de meerwaarde en krijgen dat
ook teruggekoppeld van patiënten.
Maar we zien ook de tegenhanger van
het succes: we zijn té laagdrempelig
bereikbaar. Te vaak word ik gevraagd
om een patiënt even terug te bellen.
Dan blijkt soms dat een afspraak verzet
moet worden. Dat is zonde van de tijd en
moeten we anders gaan regelen.
Ik behandel en begeleid mijn patiënten
binnen de heelkundige setting van de
urologische oncologie. Als een patiënt
vanwege chemotherapie (tijdelijk)
naar de medische oncologie gaat, laat
de praktijk zien dat ik nog hun vaste
contactpersoon ben. Formeel is dat
nog niet geregeld en afgestemd tussen
professionals. Daar is nog wel wat te
winnen.’
Anita Smits: ‘Ook zien we nog wel
knelpunten. Onze automatisering
ondersteunt nog niet het hele proces.
Zo moeten we zelf denken aan het laten
invullen van een Lastmeter. Ook als de
patiënt naar een andere afdeling gaat
zijn er nog wel aandachtspunten.
Overall zie ik dat de rol van casemanager
wel degelijk van grote waarde is.
Patiënten kunnen we zo het vertrouwen
bieden dat zij in hun zorgtraject altijd
contact kunnen opnemen als er vragen of
zorgen zijn.’ n

De patiënt is wel
mede verantwoordelijk
voor zijn eigen
zorgproces.
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EEN GOED GEÏNFORMEERDE PATIËNT MAAKT KANS OP EEN BETERE BEHANDELING

Wat kan DUOS voor ons
als patiënt betekenen?
Wim Nak

Niet al onze lezers hebben al weleens
van Stichting DUOS gehoord of ermee
te maken gehad. Wat is DUOS? Wat kan
DUOS voor ons als patiënt betekenen?
Wat kunnen wij als patiënt voor DUOS
betekenen? De redactie van Nieuws sprak
daarover met prof.dr. Ronald de Wit,
bestuursvoorzitter, tevens oprichter van
DUOS.
Wat wil DUOS?
DUOS staat voor: Stichting Dutch
Uro-Oncology Studygroup.
Prof. de Wit daarover: ’Zoals de naam al
zegt, het is een Nederlandse studiegroep.
Thans bestaande uit 30 ziekenhuizen die
samen uro-oncologische studies verrichten.
Wij hebben DUOS opgericht, in 2011 met
steun van KWF, om als samenwerkende
ziekenhuizen internationaal invloed te
kunnen hebben op de farmaceutische
industrie voor de opzet en uitvoering van
wetenschappelijk onderzoek.
Nederland is weliswaar een klein land, maar
veel ziekenhuizen samen zijn voor medicijn
fabrikanten zeker interessant om studies uit
te laten voeren.
Overigens verricht en initieert DUOS niet
alleen studies, wij helpen de patiënt ook in
praktische zin. Wij doen dat via onze website
(www.stichtingduos.nl) waar patiënten hun
vragen aan het Forum kunnen stellen om
vervolgens advies te krijgen van de vaste
moderator van het Forum of, als het gaat
om het vragen van een tweede mening, van
één van de zes DUOS-bestuursleden (twee
internist-oncologen, twee radiotherapeuten
en twee urologen). Dat kun je beschouwen
als een informele second opinion. Soms leidt
dat alsnog tot een formele second opinion.
Daarnaast is DUOS sterk in het weergeven
van (inter)nationale ontwikkelingen op het

UMCG
Groningen

MC Leeuwarden
Leeuwarden
Noordwest Ziekenhuisgroep
Alkmaar
• AMC
• NKI/AVL
• VUMC
Amsterdam
Kennemer Gasthuis
Haarlem
Spaarne Ziekenhuis
Hoofddorp

Isala
Zwolle

Tergooi Ziekenhuis
Hilversum
UMCU
Utrecht

• Haga Ziekenhuis
• MC Haaglanden
Den Haag

Ziekenhuisgroep
Twente
Almelo/Hengelo

Reinier de Graaf
Delft

Gelre Ziekenhuizen
Apeldoorn

• Erasmus MC, KankerInstituut
• St Franciscus Gasthuis
• Maasstad Ziekenhuis
Rotterdam

St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein

Meander MC
Amersfoort
Rijnstate
Arnhem

Adm. De Ruyter
Vlissingen/Goes

• Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
• Radboudumc
Nijmegen

Albert Schweitzer Ziekenhuis
Dordrecht

TweeStedenziekenhuis
Tilburg
Zuyderland
Sittard/Geleen

Amphia Ziekenhuis
Breda

MUMC
Maastricht

Landkaartje met aangesloten DUOS-ziekenhuizen.

gebied van uro-oncologische tumoren.
Ik durf zelfs te beweren dat Stichting DUOS
de enige organisatie is in Nederland die
zowel patiënten als professionals aanspreekt,
vrijwel iedere dag een nieuwsbericht
publiceert en iedere vrijdag een nieuwsbrief
uitgeeft.
Wij helpen de patiënt door
Zonder
middel van informatie,
patiënten is
digitale second opinions
en studies. Via het initiëren
er weinig te
van studies bewerkstelligen
onderzoeken.
we verbeteringen in
behandelmethoden
en/of medicijnen.
Maar omgekeerd heeft DUOS de patiënt
ook nodig. Immers, zonder patiënten is er
weinig te onderzoeken. De toestroom van
onderzoeks-patiënten valt nogal eens tegen.
Het zou mooi zijn wanneer meer patiënten
zelf actief zouden informeren, zowel bij hun
artsen als via de website
www.stichtingduos.nl, of er aanvullende ›
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of nieuwe mogelijkheden voor hun
behandeling zijn. Men kan er niet per
definitie van uit gaan dat elke behandelend
specialist op de hoogte is van alle lopende
studies.’

Prof.dr.
Ronald de Wit
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Wat heeft DUOS in 6 jaar bereikt?
Prof. de Wit: ‘Dat de doelstelling is
waargemaakt. Aan vrijwel alle grote
internationale registratiestudies is of
wordt door DUOS-ziekenhuizen
meegewerkt, denk aan
de Affirm en Prevail
studies, de TAK700
studies, COMET-1,
ACIS, ARN-509,
Keynote-199, CARD
en bij blaaskanker
de Keynote 45, 52,
57 en 361 studies,
de IM Vigor studies
en RANGE. Daarnaast
zijn door DUOS ook
zelf studies opgezet en
uitgevoerd, zoals Nepro,
CABRESC, Probach, CABENZA,
CABA-V7, Ostrich, Cirguidance, etc.

Sommige studies zijn erg wetenschappelijk
van aard, andere studies daarentegen
bieden echt een bijkomende
behandelingsmogelijkheid of bieden
meer kans een juiste behandelkeuze te
maken. De studie CABA-V7 bijvoorbeeld
helpt te kiezen tussen chemotherapie
en hormoonbehandeling door te kijken
naar heel specifieke afwijkingen in de
kankercellen. Je zou verwachten dat die
studie in enkele maanden vol is, dat is echter
niet het geval. Het blijkt dat veel patiënten
het òf niet weten òf aarzelen zich voor het
onderzoek te laten verwijzen naar een van
de centra die aan de studie deelnemen.’

Hoe verloopt de samenwerking tussen de
30 ziekenhuizen?
Prof. de Wit: ‘Uiteraard zijn niet alle
30 ziekenhuizen even actief binnen DUOS,
dat zou ook niet kunnen. Ook zijn niet alle
ziekenhuizen aangesloten bij DUOS, er zijn
in Nederland immers ongeveer
80 ziekenhuizen. Verwijzen naar elkaar gaat
niet altijd even soepel. Artsen hebben zeker
buiten DUOS niet altijd weet van wat er
in Nederland voor mogelijkheden lopen
en je kunt anno 2017 met zoveel nieuwe
Er lopen permanent tussen de 10 en 15
ontwikkelingen in de kankergeneeeskunde
studies bij DUOS. Bij pakweg
niet automatisch aannemen
de helft van deze studies ligt
dat elke specialist actief voor je
Internationaal
het initiatief om de studie aan
gaat informeren en verwijzen.
te gaan ook bij DUOS zelf.
gezien speelt Dat geldt al helemaal als de
Aan de andere helft doen wij
arts zelf nog iets voor jou kan
Nederland
op uitnodiging mee.
doen, ook al zou er elders een
En internationaal gezien
meer kansrijke behandeling
flink mee.
speelt Nederland flink mee,
zijn.
wat aantallen betreft zijn onze
onderzoeksinspanningen minstens even
Zelfs enkele DUOS-ziekenhuizen weten
waardevol als die in grotere landen.
niet alles en sturen eigenlijk niet voldoende
Je ziet ook dat bij vrijwel alle grote
door. Jammer, want als DUOS-ziekenhuis
publicaties twee of drie Nederlandse
zou je of zelf mee moeten doen aan studies
medeauteurs betrokken zijn.
of tenminste bereid zijn naar elkaar te
verwijzen.
Aan het aantal bezoekers merken we dat
onze website www.stichtingduos.nl in
Dit jaar zijn we daarom met een soort
een behoefte voorziet. Iedereen kan zich
satelliet constructie gaan werken.
via de website op de wekelijkse DUOSEnkele (kern-) ziekenhuizen voeren het
nieuwsbrieven of op het YouTube kanaal
onderzoeksgedeelte van de studie uit,
abonneren. Zo blijf je op de hoogte van
bijv. omdat men daar over de juiste
de nieuwste ontwikkelingen op het
onderzoeksmethoden beschikt, en een
uro-oncologisch vakgebied. Of leg je via
veel groter aantal andere ziekenhuizen doet
het Forum contact met een specialist of
dan wel mee, maar slechts met een deel
een lotgenoot.
van de studie, bijvoorbeeld de ›
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Het bestuur van DUOS, van links naar rechts:
Professor dr. Luca Incrocci (radiotherapeut ErasmusMC, bestuurslid);
Dr. Michiel van der Heijden (internist-oncoloog AvL, voorzitter Werkgroep Spierinvasief UC)
Dr. Joost Boormans (uroloog ErasmusMC, bestuurslid en secretaris)
Dr. Andre Bergman (internist-oncoloog NKI AvL, bestuurslid en voorzitter Werkgroep Gemetastaseerd Prostaatcarcinoom)
Professor dr. Ronald de Wit (internist-oncoloog, ErasmusMC, voorzitter)
Dr. Inge van Oort (uroloog, Radboud UMC, bestuurslid)
Dr. Fons van den Bergh (radiotherapeut-oncoloog UMCG, bestuurslid).

voorbereidende onderzoeken of juist het
voortzetten van de behandeling als het
eigenlijke onderzoeksdeel na twee of drie
kuren afgerond is. Een patiënt is dan voor
het grootste deel van de hele behandeling
toch weer in zijn eigen ziekenhuis, maar
heeft wel het voordeel deel te kunnen
nemen aan nieuwe mogelijkheden.
Het risico om als patiënt kansen mis te
lopen, neemt af wanneer je jezelf via onze
website goed informeert. Wanneer een
patiënt namelijk weet dat er een studie
loopt die voor hem van belang zou kunnen
zijn, dan zal hij er ook zelf om vragen bij zijn
behandelaar.’
Voor welke studie zou u graag meer
deelnemers zien?
Prof. de Wit: ‘Dat is zoals ik al eerder
noemde de CABA-V7 studie. Sinds we een
dik half jaar geleden met de studie zijn
begonnen hebben we nog maar
19 deelnemers. Ik had verwacht dat we
binnen 3 maanden alle 100 aanmeldingen
wel gehad zouden hebben. Maar dat is dus
helaas niet zo.
De studie is gericht op patiënten
met uitgezaaide castratie resistente
prostaatkanker (mCRPC) die al eerder
chemotherapie hebben gehad.
Dat onderzoek is niet belastend en heel
relevant, want we kijken daar in circulerende
kankercellen (CTC’s) in het bloed van een

patiënt of de androgeenreceptor een
bepaald type V7 afwijking heeft.
Als die afwijking wordt waargenomen, dan
heeft deze mCRPC patiënt nauwelijks of
geen baat bij behandeling met kostbare
medicijnen als abiraterone of enzalutamide.
Chemo met cabazitaxel is dan de
verstandigste keuze.
Toch eerst een hormoon proberen, kan er
bij toename van de ziekte toe leiden dat
het dan voor cabazitaxel te laat is en dat je
overlevingswinst misloopt die cabazitaxel
nog wel had kunnen bieden.
Ter afsluiting
Laten we hopen
Samenwerkende
dat er na het lezen
van dit artikel nog
ziekenhuizen willen
meer lotgenoten
internationaal meer
zijn die de DUOSnieuwsbrieven
invloed hebben op
volgen. En zelf nog
de farmaceutische
actiever in de gaten
houden voor welke
industrie.
experimentele
behandelingen zij
wellicht in aanmerking komen en daar dan
bij hun behandelaar ook naar vragen. Dat is
goed voor die patiënt zelf, maar vanwege
de studieresultaten ook voor alle patiënten
die nog na hem zullen komen. n
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BIJEENKOMSTEN
WAAR
PLAATS
DATUM
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis Debora
Delft
26 september
Lotgenotenbijeenkomst
Langeland Ziekenhuis
Zoetermeer
28 september
Lotgenotenbijeenkomst
Vicki Brown Huis
Den Bosch
28 september
Lotgenotenbijeenkomst
Toon Hermans Huis
Tiel
28 september
Inloopmiddag poli urologie
Meander Medisch Centrum Amersfoort
29 september
Lotgenotenbijeenkomst
Inloopthuis Oude IJssel
Doetinchem
3 oktober
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis De Eik
Eindhoven
5 oktober
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis Helianthus
Dordrecht
12 oktober
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis De Cirkel
Helmond
16 oktober
Lotgenotenbijeenkomst
Toon Hermans Huis
Roermond
19 oktober
Lotgenotenbijeenkomst
Bravis Ziekenhuis
Roosendaal
25 oktober
Lotgenotenbijeenkomst
Vicki Brown Huis
Den Bosch
26 oktober
Lotgenotenbijeenkomst
Toon Hermans Huis
Tiel
26 oktober
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis De Eik
Eindhoven
2 november
Thema avond
seksualiteit en prostaatkanker
HMC/Antoniushove
Leidschendam 2 november
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis Oude IJssel
Doetinchem
7 november
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis Helianthus
Dordrecht
9 november
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis Midden Brabant Tilburg
9 november
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis De Honingraad Breda
16 november
Lotgenotenbijeenkomst
Toon Hermans Huis
Roermond
16 november
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis De Cirkel
Helmond
20 november
Lotgenotenbijeenkomst
Ziekenhuis Bernhoven
Uden
21 november
Voorlichtingsbijeenkomst
Inloophuis Esperanza
Badhoevedorp 22 november
Lotgenotenbijeenkomst
Vicki Brown Huis
Den Bosch
23 november
Lotgenotenbijeenkomst
Langeland Ziekenhuis
Zoetermeer
23 november
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis Debora
Delft
28 november
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis Oude IJssel
Doetinchem
5 december
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis De Eik
Eindhoven
7 december
Lotgenotenbijeenkomst
Bravis Ziekenhuis
Roosendaal
12 december
Lotgenotenbijeenkomst
HMC Antoniushove
Leidschendam 14 december
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis De Cirkel
Helmond
18 december
Lotgenotenbijeenkomst
Toon Hermans Huis
Roermond
21 december
Lotgenotenbijeenkomst
Vicki Brown Huis
Den Bosch
28 december
				
IN VOORBEREIDING				
Thema avond prostaatkanker
Toon Hermans Huis
Arnhem
14 november
Voorlichtingsbijeenkomst
Rijnstate
Arnhem
30 november
Voorlichtingsbijeenkomst
Martini Ziekenhuis
Groningen
Voorlichtingsbijeenkomst
UMCU
Utrecht
		

TIJD
16.00/17.30
10.15/11.45
14.00/16.00
10.00/12.00
13.00/15.00
18.00/20.00
14.00/16.00
14.00/16.00
14.00/16.00
14.00/16.00
19.00/21.00
14.00/16.00
10.00/12.00
14.00/16.00
19.30/22.00
18.00/20.00
14.00/16.00
14.00/16.00
14.00/16.00
14.00/16.00
14.00/16.00
10.00/12.00
19.30/22.00
14.00/16.00
10.15/11.45
16.00/17.30
18.00/20.00
14.00/16.00
19.00/21.00
14.00/16.00
14.00/16.00
14.00/16.00
14.00/16.00

Voor de exacte data van de PKS-bijeenkomsten bij de inloophuizen in Breda, Tilburg en Dordrecht: zie agenda op
www.prostaatkankerstichting.nl of op de websites van de inloophuizen.

Inloophuis in uw omgeving?
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Er zijn veel plaatsen in ons land waar mensen die direct of
indirect met kanker te maken hebben, terecht kunnen voor
diverse vormen van ondersteuning.
Zoekt u een Inloophuis in uw omgeving kijk dan op IPSO.nl
Kijk voor verdere informatie op de website van
het betreffende inloophuis.
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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.
De 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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‘Het prostaatkankerlogboek
sterk vernieuwd en verbeterd’
De eerste editie van het prostaatkankerlogboek dateert uit 2009.
Al onze donateurs hebben hun exemplaar van het logboek ooit gratis gekregen.
Omdat zij toen al donateur waren of omdat zij het later werden.
Sindsdien is er veel veranderd op het gebied van
prostaatkanker. Daarom heeft PKS besloten om
een grondige revisie van het logboek te verzorgen.
Dit is inmiddels gelukt, onder leiding van
Pieter van Zanten, destijds voorzitter van PKS.
Het nieuwe logboek (de 5e sterk gewijzigde herdruk)
is nu verkrijgbaar. Onderdeel daarvan vormt een
tabellenboekje, dat eenvoudig in de binnenzak kan
worden meegenomen naar een volgend consult bij uw
specialist. Nieuwe donateurs ontvangen dan voortaan het
vernieuwde logboek.
Het kan zijn dat u zelf ook belangstelling heeft voor
deze nieuwe editie van het logboek. Het bestuur hecht
er waarde aan dat alle donateurs actueel geïnformeerd zijn over de ziekte en de
behandeling daarvan.
Om die reden heeft het besloten, dat bestaande donateurs het nieuwe logboek kunnen
bestellen bij het secretariaat voor de speciale prijs (kostprijs) van slechts € 10,00 incl.
verzendkosten. In de winkel kost het logboek € 22,00.
Besteladres: e-mail: secretariaat@prostaatkankerstichting.nl

STEUN ONS EN WORD DONATEUR
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Naam 				

Voorletters

m/v*
EENMALIGE AUTOMATISCHE
AFSCHRIJVING

Adres 			
Postcode

plaats

Telefoonnummer 		

E-mailadres

Geboortedatum 		

Beroep

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

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.

Noteer uw bank- of
girorekeningnummer, naam,
adres, postcode + woonplaats en
datum op de machtiging, zet uw
handtekening eronder en stuur uw
machtiging naar ons toe.

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

een bedrag van 		

(minimaal € 30,00)

af te schrijven.
Datum: 				Handtekening
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Meld je nu aan
IMPRESSIE VAN BIJEENKOMST OP 21 JUNI 2017

Vrijwilligersdag
in teken toekomst

Veel ervaringen werden uitgewisseld

Berrie van der Heide

Ruim 50 vrijwilligers van PKS
bezochten 21 juni de vrijwilligersdag
die deze keer georganiseerd werd in
Dierentuin Amersfoort. Op de agenda
stond onder meer de visie zoals
ProstaatKankerStichting.nl die eerder
die maand had gepresenteerd op een
symposium waar u elders in deze uitgave
meer over kunt lezen.
Harry Boogh, bestuurslid vrijwilligerszaken
opende de bijeenkomst waarna voorzitter
Kees van den Berg het woord kreeg.
Kees praatte de aanwezigen bij over die
zaken waar het bestuur de afgelopen
periode heel veel energie in heeft gestoken.
Aan de ene kant is dat het conflict tussen

NFK, Nederlandse Federatie
Kankerpatiëntenorganisaties (waar ook de
ProstaatKankerStichting.nl bij is aangesloten)
en het KWF, het Koningin Wilhelminafonds.
Die laatste wil zelf het patiëntencontact
gaan organiseren en dat raakt de
patiëntenorganisaties natuurlijk direct.
Inzet van het conflict is onder meer
kanker.nl, een website die in 2013 door
zowel KWF (als financier) en NFK (levering
inhoud door patiëntenorganisaties) is
opgezet. Kees wilde en kon er niet meer
over zeggen in het belang van een oplossing
in het conflict.
Er werd ook uitgebreid stilgestaan bij
het vertrek van Chris Laarakker, een zeer
betrokken vrijwilliger die op vele terreinen
binnen PKS actief is geweest, zo ook als
redactielid. Voortaan zult u in Nieuws ›
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bestraling kreeg in combinatie met
neo-adjuvante hormonale therapie.
Die praktijkvariatie neemt af bij patiënten
met een hoger-risico-prostaatkanker.

Kees van den Berg sprak over zaken waar de
afgelopen periode veel energie in is gestoken.

geen artikelen van zijn hand meer
aantreffen, helaas.

Koffie en even bijpraten

Ook blijkt dat
waar een
DaVinci robot
beschikbaar is
vaker RP
(radicale
prostatectomie)
plaats vindt
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PKS Visie op de toekomst
Harm Kuipers schetste de visie van
PKS op de prostaatkankerzorg in Nederland.
Op 12 juni is die visie aan het zorgveld in
samenwerking met NFK gepresenteerd op
een symposium met belanghebbenden.
De ruim 100 deelnemers bestonden uit
medisch specialisten, verpleegkundigen,
zorgverzekeraars, farmaceuten,
onderzoekers en vertegenwoordigers uit
de politiek die PKS steunden in hun streven
om de prostaatkankerzorg in Nederland te
verbeteren.

Kijkend over de landgrenzen dan ziet
Kuipers dat een beweging in gang is naar
gespecialiseerde prostaatkankercentra.
De Martiniklinik in Hamburg wordt dan
vaak als voorbeeld voor hoge kwaliteit van
prostaatkankerzorg genomen.
De door PKS opgestelde toekomstvisie stelt
dat het belang van de prostaatkankerpatiënt
leidend is en dat iedere patiënt optimale
zorg moet krijgen, expertzorg.
Ongeveer 10.000 nieuwe patiënten per
jaar krijgen de diagnose prostaatkanker.
De expertise, noodzakelijk voor optimale
diagnostiek, behandeling en nazorg,
is dermate complex geworden dat
specialisatie en concentratie in expertcentra
onvermijdelijk is.
Kwaliteitsindicatoren
Vrijwilliger Harm Niekes, tot 2012 werkzaam
als neuroloog en dus kenner van het
zorgveld, legde aan de aanwezigen uit

Harm Kuipers vertelde dat PKS vindt dat
elke prostaatkankerpatiënt ‘state of the art’
diagnostiek, behandeling en nazorg moet
kunnen krijgen met het beste oncologische
resultaat en goede kwaliteit van leven
(o.a. ten aanzien van impotentie en
incontinentie).
Uit onderzoek dat is uitgevoerd door het
IKNL (Kankerzorg in beeld, 2014) blijkt dat er
regionale verschillen zijn in het percentage
prostaatkankerpatiënten dat chirurgisch
behandeld wordt. In de ene regio is dat 34%
van de patiënten tussen de 50 en 75 jaar
en in de andere regio is dat 55%. Ook blijkt
dat waar een DaVinci robot beschikbaar is
vaker RP (radicale prostatectomie) plaats
vindt dan waar geen robot staat. Ook blijkt
uit onderzoek, zo schetste Kuipers, dat in
behandelcentra waar minder dan 20 keer
per jaar een radicale prostatectomie
wordt toegepast, er 38% meer kans is op
complicaties. Ook bleek dat slechts
40-80% van de hoog risico patiënten externe

Harm Kuipers schetste de visie van PKS op de
prostaatkankerzorg in Nederland.

hoe PKS probeert om in overleg met
zorgpartijen te komen tot afspraken over
kwaliteitsindicatoren, zogenaamde PROM’s
(Patient Related Outcome Message).
Indicatoren die de kwaliteit van de zorg
transparant en objectief meetbaar maken
om zo door vergelijking de kwaliteit van de
zorg te kunnen verbeteren.
Niekes: ‘Als na een operatie positieve
snijvlakken worden aangetroffen in
weefsel dat door de patholoog-anatoom is
beoordeeld, dan kun je feitelijk stellen dat
er sprake is geweest van een mislukte of
onnodige operatie.’ ›
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WAT ZIJN EXPERTCENTRA?
Dat zijn ziekenhuizen met een gespecialiseerd
prostaatkankerteam die:
• Alle mogelijke opties leveren voor diagnostiek
(o.a. MRI-geleide biopten), behandeling
(o.a. radiotherapie en RP) en nazorg naar de
laatste stand van de wetenschap;
• Een gespecialiseerd, multidisciplinair
PK-team heeft dat 24/7 ‘state of the art’
zorg op hoogste niveau levert;
• Hoogwaardige multidisciplinaire zorg koppelen
aan innovatief wetenschappelijk onderzoek 		
naar PK (bijv. DNA-diagnostiek);
• Een cultuur heeft van samenwerking, innovatie,
kwaliteit en transparantie;
• De persoonlijke waarden en wensen van de 		
patiënt centraal stelt; de patiënt informeert		
zodat er sprake kan zijn van gewogen keuzes
en gezamenlijke besluitvorming;
• Een case manager levert die voor
de patiënt de spin in het web is in het 		
zorgnetwerk;
• De regie voert en afspraken maakt over taken
en verantwoordelijkheden van het expertteam
tot samenwerking met 1e, 2e en 3e lijn;
• Transparant is over aantallen en uitkomsten 		
en deze gegevens gebruikt voor evaluatie, 		
kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering;
• Bijdraagt aan ontwikkeling van specifieke 		
kennis door actieve deelname aan studies en
wetenschappelijke publicaties;

• Voldoet aan de minimum SONCOS normen 		
& specifieke criteria PKS, w.o. minimum 		
volumenormen.
In een expertcentrum:
• Komen minstens 1.000 nieuwe patiënten per
jaar;
• Vinden meer dan 250 prostaatverwijderingen
per jaar plaats met een minimum van 50 per 		
operateur per jaar; streven is naar
100 prostaatverwijderingen per jaar;
• Is een leercurve van minimaal 250 			
prostaatverwijderingen in een trainingscontext
de norm;
• Zijn volumina niet alleen belangrijk voor 		
chirurgie maar ook voor diagnostiek en andere
behandelingen;
• Zijn alle specialisten (uroloog, radioloog, 		
radiotherapeut, patholoog, oncoloog, 		
oncologieverpleegkundige, nucleair
geneeskundige) in prostaatkanker 			
gespecialiseerd.
Een expertcentrum voert de regie
• In expertcentrum idealiter alles onder één dak;
• Een expertcentrum kan voor specifieke 		
diagnostiek of behandeling doorverwijzen
naar partnerziekenhuis in de regio op basis van
heldere samenwerkingsafspraken, maar..
• Expertcentrum stelt dezelfde eisen aan 		
shared care ziekenhuizen inzake specialisatie,
infrastructuur en participatie in onderzoek.

Zo kan bijvoorbeeld ook worden
geconstateerd volgens Niekes dat
laag-risico-patiënten waarvan de casus
besproken wordt in een multidisciplinair
overleg (MDO) vaker geopereerd worden
dan patiënten wiens casus niet is besproken
in een MDO.
Ton en Jannie Orriëns

Vrijwilligersechtpaar Ton en Jannie Orriëns
Op een vrijwilligersdag van PKS tref je,
hoe kan het anders bij een ziekte die
alleen de oudere mannelijke helft van de
bevolking treft, voornamelijk grijzende en
kalende mannen aan. Naast de meeste
prostaatkankerpatiënten staat echter ook
een partner die net zo goed intensief
betrokken raakt bij de behandeling van
de patiënt en die ook met vragen kan
zitten. Jannie Orriëns en partner
Ton Orriëns zijn beiden vrijwilliger en

waren aanwezig op de vrijwilligersdag.
Jannie: ‘Toen Ton de diagnose
prostaatkanker kreeg leerden wij heel
snel dat je zelf goed geïnformeerd moet
zijn om de juiste keuzes te kunnen
maken. Als patiënt, maar ook als partner.
Ik probeer nu als vrijwilliger tot steun
te zijn in het inloophuis bij ons in de
regio en stimuleer in mijn naaste omgeving
vrouwen om het onderwerp prostaatkanker
bespreekbaar te maken.’ ›

Ik probeer
nu als
vrijwilliger
tot steun
te zijn
in het
inloophuis
bij ons in
de regio
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Betrouwbare
patiëntinformatie
Ad Sitsen, lid van de
Kwaliteitszorggroep en
lid redactieraad Nieuws
gaf samen met PKS
beleidsmedewerker
Else Wolak een
Mooi weer om buiten te pauzeren
presentatie over hoe
je als patiënt betrouwbare informatie kunt
verkrijgen over prostaatkanker. Internet
is een veelgebruikte bron maar hoe
weet je nu of de informatie die je leest
betrouwbaar is? Na eerst uitgelegd te
hebben dat je websites die zich afzetten
tegen regulieren behandelingen, die alle
kankersoorten over één kam scheren of
die bijvoorbeeld reguliere behandelingen
ontraden gewantrouwd moeten worden.

Ad Sitsen, ‘hoe is voor de patiënt
betrouwbare informatie te
verkrijgen?’.

Harry Boogh, bestuurslid
vrijwilligerszaken opende de
bijeenkomst.

‘Ik ben dan ook niet voor niets ook lid van
de Vereniging tegen de Kwakzalverij’, zo
hield Sitsen zijn gehoor voor. Sitsen: ‘Als
patiënt moet je ook alleen maar gaan voor
medische en paramedische handelwijzen
die wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Als je maar lang genoeg zoekt dan vind je
websites die de hemel op aarde beloven
inclusief genezing van prostaatkanker
waar dat feitelijk niet meer mag worden
verwacht. Er ligt gevaar voor misbruik van
wanhopige mensen op de loer’. Vervolgens
kwamen twee voorbeelden van betrouwbare
informatie aan de orde waar de PKS aan
heeft meegewerkt:
• thuisarts.nl gemaakt door een team
o.l.v. sectie Voorlichting Ned. Huisartsen
Genootschap
• de patiëntenversie van de urologische
richtlijnen.
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Hoe betrouwbaar is de informatie op
thuisarts.nl?
- Teksten gebaseerd op richtlijnen
(b.v. NHG-Standaarden)
- Afgestemd met patiëntenorganisaties
(waar mogelijk)
- Gebaseerd op reguliere geneeskundige
wetenschap
- Thuisarts.nl is onafhankelijk van
commerciële bedrijven
- Geen reclame voor geneesmiddelen of
andere producten
- Roept op vermoeden misbruik te melden
In een projectgroep heeft PKS meegewerkt
aan een patiëntenversie van de urologische
richtlijnen van de European Association of
Urology en de Nederlandse Vereniging voor
Urologie (NVU). Die patiëntenversie kan

Harm Niekes, tot 2012 werkzaam als
neuroloog, kenner van het zorgveld.

dienen als keuzehulp, bij zelfmanagement
en als ondersteuning bij de communicatie
met de arts. Bijzonder is dat de
patiëntenversie digitaal is en makkelijk
kan worden opgenomen in de websites
van thuisarts.nl, PKS en NVU maar ook
in zorgpaden op websites van lokale
ziekenhuizen.
Declaree
Het formele gedeelte van de vrijwilligersdag
werd afgesloten met een presentatie over
Declaree, het nieuwe declaratiesysteem dat
PKS in fases gaat invoeren. De vrijwilligers
krijgen individueel bericht wanneer zij
moeten overstappen naar dit systeem,
dat de administratieve drukte bij PKS fors
moet verminderen door automatische
koppelingen met de financiële administratie.
Tijdens het informele gedeelte konden de
vrijwilligers genieten van een rondgang door
het dierenpark en de dag werd afgesloten
met een borrel en hapjes. n
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IN MEMORIAM

Karel Gooren

Op 16 juni 2017 is Karel Gooren op 72 jarige leeftijd overleden.
In de afgelopen nummers van Nieuws heeft Karel heel open en gedetailleerd verteld over zijn
ervaringen in Heidelberg, waar hij als pionier een Actinium-PSMA behandeling onderging.
Na drie succesvolle behandelingen mocht een vierde helaas niet meer baten. Het bestuur is
Karel zeer dankbaar voor alles wat hij voor PKS heeft betekend; de vele mooie herinneringen aan
een prachtig en liefdevol mens blijven bestaan.
Wij wensen de familie en naasten veel sterkte toe bij dit grote verlies.
Bestuur en vrijwilligers ProstaatKankerStichting.nl.

John Tielbeke

Van zijn familie kregen we het bericht dat John Tielbeke op 6 juli 2017 veel te vroeg is
overleden op 57 jarige leeftijd.
John was regiocoördinator voor Overijssel en was daarnaast betrokken bij een aantal andere
projecten voor PKS. We hebben John leren kennen als een zeer gedreven en optimistisch
persoon die ondanks zijn voortschrijdende ziekte zijn humor wist te behouden en het leven
omarmde.Het bestuur dankt John voor zijn grote inzet en enthousiasme.
Veel sterkte en kracht voor familie en naasten die John met ons moeten missen.
Bestuur en vrijwilligers ProstaatKankerStichting.nl
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TWEE PROMOTIES AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN

DIAGNOSTISCHE MRI
BEELDVORMING
Ad Sitsen/Harm Kuipers

De
techniek
is niet
onfeilbaar
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MRI guided prostate biopsy; which
direction?
Op maandag 19 juni verdedigde
drs. M.G. Schouten zijn proefschrift
‘MRI guided prostate biopsy; which
direction?’
Op dit moment worden biopten van de
prostaat meestal via de anus genomen op
geleide van ultrageluid (‘TRUS biopten’,
TRUS staat voor ‘Trans Rectaal Ultrasound
geleid’). Een probleem bij de TRUS biopten
is dat tumoren in bepaalde delen van de
prostaat nogal eens gemist worden.
Bij 20-40% van de patiënten wordt met
de TRUS biopsie de kanker gemist.
In het onderzoek van Schouten werden
mannen onderzocht waarbij met de TRUS

biopsie niets gevonden werd. Bij MRI
onderzoek werd bij meer dan 40% van de
mannen alsnog kanker gevonden. En niet
onbelangrijk, bij 87% van met MRI gevonden
tumoren bleek dat niet volstaan kon worden
met actief volgen, maar dat de tumor moest
worden behandeld (Gleason score ≥7).
Ook al worden met de MRI-geleide biopsie
meer relevante tumoren gevonden dan
bij de TRUS biopten, de techniek is niet
onfeilbaar. Ook met MRI worden soms
tumoren in bepaalde delen van de prostaat
gemist.
Idealiter zou bij elke man met verdenking
op prostaatkanker een MRI geleide biopsie
moeten worden gedaan.
Dat is in de praktijk onmogelijk. Een van
de opponenten, prof. Debruyne stelde ›
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dat in Nederland per jaar tussen de
30.000 en 40.000 prostaatbiopten worden
genomen. En zoveel mannen kunnen
onmogelijk met de MRI geleide biopten
worden onderzocht. Daarom zoekt men
in Nijmegen naar mogelijkheden om een
voorselectie te doen, zodat MRI geleide
biopten zo efficiënt mogelijk kunnen worden
gedaan. Een hulpmiddel zou kunnen zijn
om de PSA een aantal keren te prikken en
dan patiënten met een snelle PSA-stijging
voorrang te geven voor MRI geleide
biopsie. Er wordt door de onderzoekers
verder gezocht om naast PSA-metingen ook
andere middelen in te zetten om de MRI
techniek zo optimaal mogelijk in te kunnen
zetten.
Multiparametric MRI in prostate cancer
Een tweede promotie vond plaats
op donderdag 6 juli: drs. M. de Rooij
verdedigde zijn proefschrift ‘Multiparametric
MRI in prostate cancer – Diagnostic accuracy
and economic evaluation’. Zijn onderzoek
richtte zich op de vraag of de diagnostische
nauwkeurigheid van multiparametrische
MRI (mpMRI) en MRI-geleide biopten
beter is dan die van TRUS-biopten en of
de toepassing ervan niet duurder is dan

die van TRUS.
De conclusies
mpMRI is
waren helder.
veelbelovend maar
Uit een analyse
van alle in de
het gaat nog even
wetenschappelijke
duren
literatuur
beschikbare
gegevens blijkt
dat er door de hoge specificiteit en de
redelijke sensitiviteit zeker een rol moet
zijn voor mpMRI bij de diagnostiek van
prostaatkanker. Ook de kosten vielen mee,
weliswaar is mpMRI duurder dan TRUS maar
de resultaten zijn ook beter en die maken
de hogere kosten weer goed.
Dit alles betekent echter niet dat mpMRI
nu overal kan worden toegepast. Er is
een capaciteitsprobleem en bovendien
is er voor de radiodiagnosten die ermee
aan de gang willen gaan een opleiding en
certificering nodig. mpMRI is veelbelovend
maar het gaat nog even duren voordat elke
patient die een afwijkende PSA-concentratie
of rectaal toucher heeft meteen in een
MRI-apparaat een mpMRI-onderzoek kan
ondergaan. n

Geweldig succes
SamenLoop voor Hoop is 24 uur wandelen voor kankeronderzoek. Op een parcours
wisselen teamleden elkaar af als
symbool voor de voortdurende
strijd tegen kanker.
De Samenloop voor Hoop in de
Haarlemmermeer, op 10 juni, is een
geweldig succes geworden.
Ruim 450 lopers uit 32 teams liepen
in estafette vorm precies 24 uur
om geld in te zamelen voor
KWF Kankerbestrijding.
Het voorlopige bedrag van
€ 52.208,32 werd door middel van
een cheque overhandigd aan de
KWF vertegenwoordigster Yvonne Motta.
Ook PKS, regio Noord-Holland was met een stand aanwezig.
Door het recreatieve thema van de dag trok onze stand niet zoveel aandacht. n

Meld je nu aan

27

IN MEMORIAM

Eddy Smolders
Op 26 juni 2017 overleed Eddy Smolders op 69 jarige leeftijd.
Eddy was samen met zijn vrouw Barbara zeer actief in de regio Drenthe waar hij
bij verschillende inloophuizen lotgenotenbijeenkomsten leidde.
Het bestuur dankt Eddy en Barbara voor hun grote inzet en de warmte en empathie
waarmee zij veel lotgenoten tot grote steun zijn geweest.
Wij wensen de familie en naasten van Eddy veel kracht en sterkte toe bij dit grote verlies.
Bestuur en vrijwilligers ProstaatKankerStichting.nl

Bram Planje

.
Ons bereikte het verdrietige bericht dat Bram Planje op 26 augustus 2017 op 70 jarige
leeftijd is overleden aan de gevolgen van prostaatkanker.
Bram was jarenlang verantwoordelijk voor de fondswerving bij PKS. Mede door zijn
sympathieke persoonlijkheid en vriendelijke bejegening had hij goede contacten binnen
de farmaceutische industrie en heeft hij vele sponsorbijdragen voor de stichting kunnen
genereren. Met Bram is PKS een zeer gewaardeerd vrijwilliger verloren.
Wij wensen zijn familie en naasten veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
Bestuur en vrijwilligers ProstaatKankerStichting.nl
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PROSTAATKANKERSTICHTING.NL REEDS 20 JAAR ACTIEF

Veel bereikt, maar nog
veel te winnen
Wim Nak

In augustus 2017 was het twintig jaar
geleden dat PKS werd opgericht.
Toen nog onder de naam Stichting
Contactgroep Prostaatkanker (SCP).
Een mooi moment om even terug te
kijken op wat er in die 20 jaar bereikt is.

de patiënt, maar de essentie van het
werk binnen PKS is nog steeds in de
bovenstaande 4 regels terug te vinden.
Organisatie
Bij de start bestond de SCP uit een relatief
klein gezelschap enthousiastelingen.
Inmiddels is PKS een organisatie van
meer dan 100 medewerkers/sters, op een
enkeling na allen vrijwilligers. Er hebben zich
veel wisselingen van personen voorgedaan.
Dat is helaas nogal vanzelfsprekend
bij een organisatie die nu eenmaal uit
kankerpatiënten bestaat.
In dit artikel willen we niet uitweiden over
de historie van de afgelopen 20 jaar, over
wat er allemaal gebeurd is en met welke
personen. Nee, dat stukje geschiedschrijving
bewaren tot ons 25-jarig bestaan. Maar we
willen het wel hebben over wat er in die
20 jaar bereikt is. Met een groot gevoel van
dank voor al die mensen die PKS in die jaren
sterk hebben gemaakt.

Doelstelling
Bij de start in 1997 stelde de stichting zich
ten doel de positie van de mannen met
prostaatkanker beter bespreekbaar te
maken. Dat is in wezen nog steeds ons doel.
Hoe wilde men dat toen gaan doen?
Op meerdere manieren:
• opbouwen netwerk voor individueel 		
lotgenotencontact,
• voorlichting en documentatie beter 		
begrijpelijk maken,
• uitgeven van een periodieke nieuwsbrief,
• organiseren regionale 			
voorlichtingsbijeenkomsten.
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Ook dat is in wezen niet echt veranderd.
Er zijn zaken bijgekomen, zoals
belangenbehartiging en stimuleren
wetenschappelijk onderzoek, er is meer
aandacht gekomen voor de partner van

Wapenfeiten PKS
In het algemeen mogen we wel zeggen
dat de positie van de patiënt binnen het
medisch veld van zorgverleners sterk is
veranderd. In gunstige zin voor de patiënt
die mondig wil zijn en zelf mee wil kunnen
sturen.
Er is een uitstekend functionerend
lotgenotencontact waar graag gebruik
van wordt gemaakt. ›
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Er is een veelgeprezen prostaatkankerlogboek, boordevol nuttige informatie.
Voor het eerst verschenen in 2009,
geactualiseerd in een herziene druk
van 2016.
De nieuwsbrief is een fraai ogend
kwartaalmagazine geworden met beslist
lezenswaardige inhoud. Een ‘aanrader’
volgens medici.
Voorlichtingsbijeenkomsten worden overal
in het land gehouden met de hartelijke
medewerking van lokale zorgverleners.
PKS werkt mee aan het up-to-date houden
van de medische richtlijnen voor de
behandeling van prostaatkanker.
Bij nieuwe onderzoeken wordt vooraf aan
PKS gevraagd of zij steun verleent aan het
opstarten van dit onderzoek.

PKS heeft aan stakeholders een
eigen visie gepresenteerd over hoe
prostaatkankerzorg er volgens de
patiënten uit zou moeten zien.
Toekomst
Er is al veel bereikt, maar er is ook nog
veel te winnen.
Gesterkt door onze huidige positie gaat
onze PKS door met plannen maken en
uitvoeren om - nog steeds - de positie van
mannen met prostaatkanker te verbeteren.
Om sterk te blijven heeft PKS veel nieuwe
donateurs nodig. Maak s.v.p. de mensen
in uw omgeving attent op het bestaan
van deze voor patiënten waardevolle
organisatie. Nieuwe leden zijn van harte
welkom! n

Bier en Corenwijn

v.l.n.r. Maarten van de Kreeke (vishanbdelaar), Rob Mol en Arjan Maljaars van Anno Nu
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Door het tomeloze enthousiasme van PKS-er Rob Mol besloot de organisatie van de Veerse
Haringparty dit jaar de strijd tegen prostaatkanker als ‘goede doel’ te benoemen.
Op maandag 19 juni vond in Oostkapelle, in Grandcafe Restaurant Anno Nu, de traditionele
Haringparty plaats.
Nadat wethouder Jaap Melse de belangstellenden had toegesproken konden de eerste
haringen geproefd worden.
Tijdens deze bijeenkomst sprak ook Sandra Kingma, directeur van Blue Ribbon over
screening en vroege detectie van prostaatkanker.
Na de toespraken lieten de aanwezigen zich de haringen, bier en corenwijn goed smaken.
Door de organisatie is een cheque van € 950,-- voor Blue Ribbon aan Rob Mol overhandigd.
Dank voor de organisatie om dit jaar de strijd tegen prostaatkanker te steunen. n
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Josine Buiter is bekkenfysiotherapeut Josine Buiter is
en heeft haar praktijk in Meppel

‘Dit moeten
meer mensen
weten!’
Voorpret hebben, u herkent het vast!
Plezier, alvorens u op vakantie gaat.
Waar gaan we heen, met wie en hoe?
Boeken we een reis of gaan we op de
bonnefooi? Plannen wat u allemaal mee
wilt nemen. Benodigdheden aanschaffen,
iedereen deelt daar in mee. De voorpret
lijstjes maken je blij! Jammer genoeg krijg
ik in mijn praktijk ook veel andere lijstjes
te horen. Lijstjes van mensen die NIET op
vakantie gaan.
NIET omdat ze het zich niet kunnen
permitteren of geen reiswensen hebben.
Ze hebben een andere reden om niet op
vakantie te gaan, ze hebben plas en/of poep
problemen. Wat staat er op dat lijstje vraagt
u zich af, wellicht herkent u ook punten.
Redenen die maken dat men een reis of
tripje niet aandurft. Ik noem er een aantal:
1. Is er sanitair?
2. Wordt er op tijd gestopt worden voor
een sanitaire stop
3. Zijn de toiletten schoon?
4. Kan de deur op slot, wat als het slot niet
meer open wil?
5. Hoort men mij wanneer ik plas of poep.
(maak ik geluid)?
6. Is er genoeg toiletpapier?
7. Is er een afvalbakje?
8. Kan ik mijn handen wassen?
9. Hoe is het met de hygiëne gesteld in het
buitenland?

Ga goed voorbereid
op pad.

En andere zaken:
10.Kan ik plassen of poepen wanneer er
iemand naast me staat of voor de deur
staat?
11.Raak ik verstopt door het stokbrood 		
(obstipatie) of ga ik aan de race.( kans op
ontlastingsverlies) door de olijfolie?
12.Is er incontinentiemateriaal verkrijgbaar?
Is dat duur? Hoe neem ik veel 		
exemplaren mee? De gène om er naar
durven te vragen.
Bij veel winkels in het buitenland bevinden
zich VOOR de kassa toiletten. Daar kan
Nederland nog iets van leren.
Een groep mensen kiest er voor om dichtbij
huis te blijven omdat het plassen en poepen
onderweg hen een EXTRA zorg oplevert
en het de lol bederft. Sommigen gaan met
eigen vervoer maar het reizen met een
vliegtuig, de trein en/of bus mijdt men
doorgaans. In mijn praktijk geef ik voor
bovenstaande problemen eenvoudige tips
en adviezen. ’Dit moeten meer mensen
weten’ zegt men dan. Daarom vertelde ik
u in een eerdere column over mijn eigen
angsten en het daaruit voortgekomen plan
de campagne. Ik heb mijn hoofd gepijnigd
hoe ik de informatie voor een grotere groep
beschikbaar kan stellen. Ik heb een boekje
geschreven om wat zo kinderlijk eenvoudig
is maar wat zo waardevol kan zijn met u te
delen. Om zo goed voorbereid al enkele
obstakels te tackelen zodat u zorgeloos
op pad kan. Wanneer u naar de facebook
pagina van Bekkenzorgcentrum Buiter gaat
en op de link gratis e-book klikt ontvangt u
het. U mag ook mailen naar:
info@bekkenzorgcentrumbuiter.nl. n
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Promovenda Joyce Bomers tijdens de presentatie van haar onderzoek
voorafgaand aan de promotieplechtigheid.

MRI-GELEIDE FOCALE THERAPIE,
ONTWIKKELING EN OPTIMALISATIE

VEILIG
GEBRUIK
TWEEDEGENERATIE
ROBOT
Meld je nu aan

Dr. Joyce Bomers
Op 6 juni 2017 promoveerde Joyce
Bomers te Nijmegen op het proefschrift
‘MRI-guided focal therapy in patients with
localized (recurrent) prostate cancer’,
onder begeleiding van prof. Jelle Barentsz
(radioloog), prof. Jurgen Fütterer
(interventieradioloog) en
dr. Michiel Sedelaar (uroloog).
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Joyce Bomers is thans als technisch
geneeskundige verbonden aan het Prostate
MR Center of Excellence en het Medical
Innovation and Technology expert Center
(MITeC) in het Radboudumc te Nijmegen.
Dit is de samenvatting van haar proefschrift
die zij op verzoek van NIEUWS heeft
geschreven.
De belangstelling voor plaatselijke (focale)

behandeling van gelokaliseerd (recidiverend)
prostaatcarcinoom wordt steeds groter.
Het is een snel groeiend gebied waarin
veel ontwikkeling plaatsvindt. Het gaat
daarbij om cryoablatie (vernietiging van
tumorweefsel door bevriezing), laserablatie
(vernietiging van tumorweefsel door
verhitting met laserstralen), gefocust
ultrageluid (idem met geluidsgolven), radiofrequente ablatie (idem met radiogolven),
microgolf ablatie en twee verschillende
vormen van brachytherapie. Daarbij is
het uiteraard van groot belang dat de
vernietiging van weefsel zich beperkt tot
tumorweefsel en dat gezond weefsel niet
of zo weinig mogelijk wordt beschadigd.
Het is inmiddels bewezen dat met multiparametrische MRI (mp-MRI) prostaatkanker
nauwkeurig kan worden aangetoond.
Het doel van dit promotie-onderzoek was
om MRI-geleide focale therapie verder
te ontwikkelen en te optimaliseren voor
patiënten met gelokaliseerde (recidiverende)
prostaatkanker.
Nieuwe kleine robot ontwikkeld
Allereerst werd nagegaan hoe het is gesteld
met de nauwkeurigheid en snelheid van
een met luchtdruk aangedreven,
MRI-compatibele robot tijdens een
MRI-geleide prostaatbiopsie. Verschillende
parameters werden nauwkeurig gemeten
en tijdens elke procedure werd de tijd voor
manipulatie en die van de totale procedure
bijgehouden. De resultaten hiervan werden
vergeleken met een vergelijkbare groep
patiënten die een ‘gewone’ (met de hand
uitgevoerde) MRI-geleide prostaatbiopsie
ondergingen.
De resultaten voor nauwkeurigheid en
snelheid waren vergelijkbaar tussen beide
soorten procedures. De manipulatietijd
was korter als de robot gebruikt werd,
maar de totale procedure duurde langer,
daarom luidde de conclusie dat met de hand
verrichte procedure geschikter was voor
MRI-geleide prostaatbiopsie. Onder meer
om deze reden werd een nieuwe, kleinere
robot ontwikkeld die werd gebruikt in een
volgend onderzoek. Bij twintig patiënten
met minstens één gebied verdacht voor
prostaatcarcinoom werden MRI-geleid
prostaatbiopten genomen met behulp van
deze tweede-generatie robot. ›
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Opnieuw werden allerlei parameters
gemeten en geregistreerd.
Ook mogelijke complicaties werden
geclassificeerd volgens een bepaald
graderingssysteem voor chirurgische
complicaties. Het bleek dat alle verdachte
gebieden bereikt konden worden met de
robot en in 70% van deze gebieden werd
prostaatcarcinoom gevonden.
De resultaten waren nu veelbelovend, het
ging allemaal sneller en er traden slechts
twee geringe complicaties op. De conclusie
van dit onderzoek is dat deze tweedegeneratierobot veilig gebruikt kon worden
tijdens een MRI-geleide prostaatbiopsie en
dat het een snelle en efficiënte manier is om
MRI-geleid prostaatbiopten te nemen.
Veelbelovend
Uit literatuuronderzoek bleek dat
verschillende behandelmethodes onder
MRI-geleide kunnen worden uitgevoerd
met daarbij vooral aandacht voor de vraag
of deze behandeltechnieken ook geschikt
waren voor focale therapie.
Daarbij werd aandacht besteed aan
cryoablatie, laserablatie, gefocust
ultrageluid, radio-frequente ablatie,
microgolfablatie en twee verschillende
vormen van brachytherapie.
MRI-geleide laserablatie en MRI-geleid
gefocust ultrageluid werden gezien als
de meest veelbelovende manieren om
prostaatcarcinoom op een focale manier te
gaan behandelen.
De andere behandeltechnieken werden
om verschillende redenen minder geschikt
geacht.
Het promotie-onderzoek vond plaats
binnen het Radboudumc en daar worden
twee soorten MRI-geleide behandelingen
aangeboden: focale laserablatie en focale
cryoablatie. De eerste behandeling
wordt toegepast bij patiënten met nieuw
gediagnosticeerd prostaatcarcinoom, de
tweede behandeling wordt toegepast bij
patiënten met recidief prostaatcarcinoom
na eerdere bestraling.
Om goed te begrijpen wat er precies
gebeurt tijdens een MRI-geleide
laserablatie, kregen vijf patiënten met nieuw
gediagnosticeerde prostaatkanker drie

weken voor hun radicale prostatectomie
een extra behandeling met MRI-geleide
focale laserablatie. Tijdens de laserablatie
werd de totale weefselschade geschat
met behulp van MRI temperatuurbeelden
en onmiddellijk na de laserablatie
werden MRI-contrastopnamen gemaakt
om de totale weefselschade in beeld te
brengen. De totale weefselschade en de
contrastopnamen werden vergeleken met
de werkelijke weefselschade zoals deze te
zien was in de verwijderde prostaat.
Tussen de weefselschade zoals deze
gezien werd op de contrastopnamen
en de werkelijke, histopathologische
weefselschade in de
verwijderde prostaat werd
Het is van
een goede overeenkomst
gevonden. De geschatte
groot
weefselschade op de
belang
temperatuurbeelden
vertoonde een veel minder
dat de
goede overeenkomst met
vernietiging van
de histopathologische
weefselschade.
weefsel zich
Op de histopathologische
beperkt
beelden van de
tot tumorverwijderde prostaat werd
een homogeen, necrotisch
weefsel
(afgestorven) gebied
gezien dat werd omringd
door een overgangszone met een dikte
van 1 tot 5 mm waarin vorming van nieuwe
bloedvaatjes en verhoogde celdeling werd
gezien, wat zou kunnen wijzen op een
verhoogde tumoractiviteit. Hieruit werd
geconcludeerd dat het erg belangrijk
is dat de tumor in zijn geheel en met
daaromheen een bepaalde veiligheidsmarge
bij toepassing van laserablatie wordt
behandeld.
Vorming ‘ijsbal’
Bij cryoablatie wordt tumorweefsel bevroren
door speciale naalden onder
MR-beeldgeleide in de tumor te brengen.
Er vormt zich een ‘ijsbal’ en er werd
nagegaan in hoeverre deze nauwkeurig met
MRI kon worden afgebeeld: het bevroren
gebied moet immers beperkt blijven
tot de tumor. Na een onderzoek op een
fantoom met gunstige resultaten werden
dezelfde MR-beelden gemaakt bij tien ›
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De opponenten die Dr Joyce Bomers aan de tand voelden.

opeenvolgende patiënten die MRI-geleide
focale cryoablatie ondergingen om hun
recidief prostaatcarcinoom te behandelen.
Ook hier werd de ijsbal zichtbaar als een
scherp afgrensbaar gebied met daaromheen
een witte rand. Door tijdens een
MRI-geleide cryoablatie een
veiligheidsmarge aan te houden tussen deze
witte rand en belangrijke structuren zoals de
plasbuis (urethra) en de endeldarm (rectum),
kunnen deze beschermd worden tegen
bevriezingsschade.

Alle
verdachte
gebieden
bereikt konden
worden met
de robot
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Tien patiënten met een histopathologisch
bewezen, lokaal recidief van prostaatkanker
zonder bewijs voor uitzaaiingen werden
onder algehele anesthesie behandeld met
MRI-geleide focale cryoablatie. Bij deze
patiënten werd na 3, 6 en 12 maanden
mp-MRI scan uitgevoerd, de
PSA-concentratie gemeten; ook brachten
deze patienten een bezoek aan de uroloog.
Alle patiënten werden succesvol behandeld.
Bij één patiënt was het niet mogelijk om de
urethraverwarmer in te brengen, waarna de
procedure werd geannuleerd.
Twee maanden later werd de behandeling
alsnog succesvol uitgevoerd. Eén patiënt
had last van urineretentie en kreeg daarvoor
tijdelijk een urinekatheter. Bij twee patiënten
werd na 6 maanden een plaatselijk recidief
of een tumorrest gevonden en bij een derde
patiënt na 12 maanden. Deze patiënten
werden alle drie opnieuw succesvol
behandeld met MRI-geleide focale
cryoablatie. Naar blijkt is MRI-geleide
focale cryoablatie een haalbare en
veilige mogelijkheid voor behandeling
van patiënten met een lokaal recidief
prostaatcarcinoom na radiotherapie.
Evaluatie
Tot slot werden de resultaten van 41
patiënten 12 maanden na hun MRI-geleide
cryoablatie beschreven. De haalbaarheid en
bijwerkingen tijdens en na de behandeling

werden geëvalueerd. Eventuele complicaties
werden geregistreerd en daarnaast werden
door de patienten gestandaardiseerde
vragenlijsten ingevuld zodat (in)continentie,
erectiele (dis)functie en de kwaliteit van
leven voor de behandeling en 6 en 12
maanden na de MRI-geleide cryoablatie met
elkaar vergeleken konden worden.
De patiënten waren ziektevrij als er geen
biochemisch recidief (stijging van de laagste
PSA-waarde met ten hoogste 2 microg/l) te
zien was en als er geen klinisch, radiologisch
of histopathologisch bewijs was voor een
lokaal recidief of metastasen.
Alle procedures konden worden uitgevoerd.
Er was één (2,4%) levensbedreigende
complicatie en één (2,4%) complicatie
waarvoor een ingreep onder algehele
anesthesie nodig was. Twaalf maanden
na de MRI-geleide cryoablatie waren
de klachten met betrekking tot zowel
incontinentie als erectiele disfunctie
toegenomen. De kwaliteit van leven
na 12 maanden was daarentegen niet
verslechterd. Binnen 6 maanden na
de behandeling bleken vijf patiënten
uitzaaiingen te hebben (die waarschijnlijk
tijdens de behandeling al aanwezig waren,
maar nog te klein om opgespoord te kunnen
worden). Twaalf maanden na behandeling
waren 23 patiënten (59%) nog ziektevrij.
Resultaten bemoedigend
De conclusie van dit promotie-onderzoek
is dat de resultaten beschreven in dit
proefschrift bemoedigend zijn, maar nog
slechts het begin. Er is meer onderzoek
met grotere patiëntengroepen nodig en
meer gegevens over de resultaten op lange
termijn. Verder staat focale therapie voor
prostaatkanker nog in de kinderschoenen;
MRI speelt echter een belangrijke rol in
patiëntenselectie en in het monitoren
van patiënten voor, tijdens en na de
behandeling. n
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Reacties van lezers
In het vorige nummer van Nieuws stond een
artikel van Dr. J. Lavalaye over de PSMA PET
scan. Voor twee lezers was dat aanleiding om
in de pen te klimmen. Onderstaand leest u
de essentie van hun commentaar en tevens
de reacties van Dr. Lavalaye daarop.
De heer F. de Leijer schrijft:
In januari 2015 ben ik bij Prof. Haberkorn in
Heidelberg gescand en in juli 2015 nog eens.
Beide keren is er niets gevonden, terwijl vijf
jaar na RP de PSA-waarden aangaven dat er
uitzaaiingen waren. Volgens Prof. Haberkorn
zou bij 10% van de onderzochte personen het
PSMA niet hechten aan de kankercellen, zodat
de scan dan geen resultaat geeft.
Het lijkt mij juist dat patiënten die gescand
worden vooraf te melden dat er in 10% van
de gevallen niets te zien is terwijl er wel
degelijk uitzaaiingen zijn. En, hebben deze
10% dan ook geen baat bij een Lutetium
behandeling?
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Antwoord dokter Lavalaye:
U was er vroeg bij, want begin 2015 was echt
de begintijd van de 68Ga-PSMA PET. Er werd
toen inderdaad bij meerdere patiënten geen
afwijking gezien, terwijl het PSA wel verhoogd
was.
In de literatuur wordt dit ook vermeld, maar
in wisselende aantallen. Sommige studies
spreken over 10 tot 15%, andere studies
vinden dit maar bij 3%. Wij hebben zelf een
analyse gedaan bij onze patiënten, ruim
300 de afgelopen jaren, en daar zien we bij
ongeveer 5% geen uptake terwijl we dat wel
verwachtten.
Hier zijn meerdere verklaringen voor mogelijk.
De eerste is dat de tumor of uitzaaiing nog te
klein is om te zien. Dat kan zeker in Heidelberg
kloppen, want de PET-scanner die ze daar toen
hadden was niet van de nieuwste generatie.
Goede apparatuur en goede scantechniek is
zeker een voorwaarde voor een betrouwbaar
onderzoek. Een andere reden is tumor
de-differentiatie, waarbij een tumor geen
PSMA meer op het celoppervlak toont.
De tumor reageert dan ook niet op de LuPSMA
therapie. Hoe vaak dit precies voor komt is nog
niet duidelijk. In de praktijk blijft belangrijk dat
als er afwijkingen gezien worden op de
68
Ga-PSMA PET scan de kans zeer hoog is dat

dit prostaatkanker is, maar als er niets gezien
wordt kan prostaatkanker toch niet 100%
worden uitgesloten.
De heer Harrie Bouwens schrijft:
U schrijft dat PSMA-therapie weinig schade
aanricht bij gezonde cellen. Ook ik dacht in
aanmerking te komen voor deze therapie en
heb me daar dus in verdiept. Nu blijkt dat
PSMA zich ook hecht aan de speekselklieren
en die dus ook worden ‘bezocht’ door het
luth 177 isotoop met als gevolg minder
speeksel, dus moeite bij het eten en een
constant droge mond. Noem dat maar weinig.
Antwoord dokter Lavalaye:
U heeft gelijk dat het Lutetium-177 PSMA
(of ook wel Lu177-PSMA) net als het
68
Ga-PSMA dat we gebruiken voor de PET-scan
ook wordt opgenomen in de speekselklieren.
Daar komt dus ook straling terecht en dat
kan inderdaad merkbare effecten hebben.
Droge mond en verminderde smaak zijn zeer
vervelende klachten, die echt tot minder
kwaliteit van leven leiden. Gelukkig blijkt dit in
de praktijk erg weinig voor te komen.
Meestal is de verminderde smaak kortdurend
en wordt als weinig belastend ervaren door
patiënten, zelfs na meerdere therapieën met
LuPSMA.
Om het nog wat uit te breiden, je kunt PSMA
ook binden aan radioactief actinium-225,
een zeer krachtige alfastraler. Dat wordt in
Heidelberg wel gedaan. Deze Ac225-PSMA
heeft een zeer goed effect op de tumor
en uitzaaiingen, maar helaas ook op de
speekselklieren. Deze patiënten hebben al na
1 of 2 therapieën nauwelijks speeksel meer.
Dat is een zeer groot nadeel van de therapie.
Mogelijk komt daar wel de verwarring vandaan,
want LuPSMA geeft deze klachten veel minder.
In Duitsland wordt bekeken wat eraan gedaan
kan worden om deze klachten te voorkomen.
Eenvoudige middelen als koelen van de wang
lijken weinig effectief.
De LuPSMA radionucliden therapie is echt nog
experimenteel, deze wordt op kleine schaal
uitgevoerd, vooral in Duitsland. Alleen met
goede resultaten in grote onderzoeken, ook
over de veiligheid, kan deze in Nederland
ingevoerd worden. n
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NAUWKEURIGE EN BETROUWBARE DIAGNOSE PROSTAATKANKER

MRI van de prostaat
HYPE OF TREND?

Daarover sprak drs. Frank Raat, radioloog
in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond
tijdens zeven voorlichtingsavonden.
De avonden in Helmond, Weert, Venlo,
Sittard, Roermond, Maastricht en Eindhoven
werden georganiseerd door
Dorus Lendering, regiovertegenwoordiger
van PKS, regio Brabant.
Vooraf gaf Frank Raat een overzicht van
het aantal gevallen van prostaatkanker in
Nederland en in de rest van de wereld.
prostaatkanker komt nauwelijks voor in
het Midden-Oosten en Azië, terwijl het in
Amerika juist bij donkergetinte mannen
meer voorkomt. Een wetenschappelijke
verklaring hiervoor is er (nog) niet.

Hij legde functie en ligging van de prostaat
uit en gaf aan dat het gewicht en omvang
toeneemt naarmate men ouder wordt.
Het vrijgekomen PSA (Prostaat Specifiek
Antigen) geeft aan dat er mogelijk iets
mis is met de prostaat maar stelt geen
prostaatkanker vast. Het PSA-gehalte in het
bloed kan toenemen door verschillende
oorzaken:
• een ontsteking van de prostaat;
• bij goedaardige vergroting van de 		
* prostaat;
• bewegingen van de prostaat (bijv. fietsen,
* of toucheren);
• bij een kwaadaardige kanker in de
* prostaat; ›
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Het
vrijgekomen
PSA geeft aan
dat er iets
mis is met de
prostaat maar
stelt geen
prostaatkanker vast
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Pijnlijk en
Center of Excellence.
onaangenaam
Er zijn vijf van dergelijke
Bij verhoogde PSA
centra in Nederland,
kan de diagnose
Roermond is het enige
alleen worden
centrum beneden de
gesteld aan de
Moerdijk. Het voordeel
hand van biopten
van de samenwerking
(het nemen van
is een continue
gebruikelijk twaalf
kwaliteitsmonitoring en
hapjes uit de
topdiagnostiek voor de
prostaat), waarna
patiënt.
de patholoogEind augustus start het
anatoom de
Laurentius Ziekenhuis
Gleason-score
als eerste ziekenhuis
vaststelt (bijv.
in Nederland met een
3+3, 3+4 of
robot die biopten
4+3). De mate
neemt m.b.v. MRI,
dr Frank Raat
van uitbreiding
hierdoor wordt
van de tumor,
nauwkeuriger het
het T-stadium, wordt niet bepaald door de
kwaadaardige weefsel aangeprikt, zodat ook
biopten. Biopten worden genomen aan
de Gleason-score betrouwbaarder wordt
de hand van een TRUS, echobeelden die
vastgesteld.
worden verkregen na het inbrengen van een
Tot slot liet Frank Raat nog zien dat de
sonde in de endeldarm. Voor de uroloog
ontwikkeling van software het mogelijk
kan het lastig zijn om de juiste plaats van
maakt om beelden uit de MRI en Echo, over
een verdachte plek te bepalen. Frank Raat
‘elkaar-heen’ te leggen, zodat een betere
vergelijkt de TRUS met het zoeken naar
beoordeling mogelijk is. Dit gefuseerde
een speld in een hooiberg. Het nemen
beeld kan tijdens multidisciplinair overleg
van biopten kan pijnlijk en onaangenaam
worden gebruikt om een behandelplan op
zijn. Gemiddeld 2% van de patiënten heeft
te stellen.
last van een ontsteking na het nemen van
biopten.
Vragen
De aanwezigen waren onder de indruk van
MRI
de presentatie van Frank Raat. De vele
De kern van de presentatie van Frank Raat
vragen die aan hem werden gesteld geven
ging over recente ontwikkelingen op
aan dat dit veelbelovende onderwerp ruime
MRI-gebied. Met MRI kan bekeken worden
aandacht verdient. n
of een patiënt met verhoogd PSA een
tumor heeft in de prostaat en zo ja, met een
Eddy Erkens – regiovertegenwoordiger
agressief- of slapend karakter. Als de MRI
Brabant
wordt uitgevoerd voordat een patiënt een
TRUS krijgt, dan blijkt dat bij ca. 50% van de
Gemiddeld 2% van de
patiënten een TRUS niet meer nodig is.
De bepaling van het tumorstadium, zit de
patiënten heeft last van
tumor nog binnen of al buiten het kapsel,
een ontsteking na het
is een bijkomend voordeel. Wanneer er
nemen van biopten.
een tumor is gevonden kan gericht geprikt
worden op de plek die de MRI aangeeft en
zijn de 12 ‘blinde’ prikken niet nodig.
Het Laurentius Ziekenhuis heeft een
intensieve samenwerking met het
Radboud UMC in Nijmegen en is door
Prof. Barentsz gecertificeerd als
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BEWEGING KAN BIJDRAGEN AAN HET VOORKOMEN VAN ZIEKTES

Bewegen en
sporten, juist ook
bij kanker!

Harm Kuipers

Bewegen en sporten kunnen bijdragen
aan een goede gezondheid. Omdat onze
moderne westerse maatschappij met een
overvloed aan voedsel en verregaande
mechanisering beweging steeds minder
nodig maakt, leidt dit op grote schaal tot
onvoldoende beweging.

40

Dat is niet zonder gevolgen, want een
gebrek aan beweging heeft er toe
bijgedragen dat ziekten als hart- en
vaatziekten, type 2 suikerziekte,
botontkalking (osteoporose) en

overgewicht (obesitas) sterk zijn
toegenomen. Regelmatig bewegen kan
bijdragen aan het voorkomen van deze
ziekten en kan bijdragen aan een goede
gezondheid.
Beweging kan ook bijdragen aan het
voorkómen van een aantal vormen van
kanker. Zo is wetenschappelijk aangetoond
dat voldoende lichamelijke activiteit
de kans op darmkanker en borstkanker
kan verminderen. Maar er is meer, want
overgewicht geeft een verhoogd risico
op baarmoederhalskanker, nierkanker en
slokdarmkanker. En omdat voldoende
lichamelijke activiteit de kans op ›
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overgewicht vermindert, kan beweging
indirect ook het risico op deze vormen van
kanker verminderen. Mogelijk zijn er nog
meer vormen van kanker waarbij beweging
het risico kan verminderen, maar dat is op
dit moment nog onvoldoende onderzocht.
Ook voor mensen met kanker is beweging
belangrijk
Uit onderzoek is gebleken dat een goede
lichamelijke fitheid betere overlevingskansen
biedt bij patiënten met kanker.
Een mogelijke verklaring voor deze
bevindingen is dat lichamelijke activiteit de
functie van organen als nieren, hart, lever en
longen verbetert, waardoor behandelingen
beter worden doorstaan en mensen sneller
herstellen. Ook is bekend dat lichamelijke
activiteit tot een beter functionerend
immuunsysteem leidt, waardoor de
natuurlijke afweer wordt versterkt.
Soms wordt bij de behandeling van kanker
gebruik gemaakt van de eigen afweer.
Het is denkbaar dat een goede fysieke
conditie en een beter functionerend
immuunsysteem de kansen op genezing
vergroot. Bovendien kan een betere fitheid
niet alleen tot een betere overleving maar
ook tot een hogere kwaliteit van leven
leiden, omdat mensen meer belasting aan
kunnen, minder snel last van vermoeidheid
hebben en ook mentaal ‘beter in hun vel
zitten’.
Beweging kan bijwerkingen van de
behandeling verminderen
Veel van de behandelingen tegen kanker
leiden tot snellere vermoeidheid. En die
snellere vermoeidheid kan gemakkelijk een
negatieve spiraal in gang zetten, wanneer
de snellere vermoeidheid leidt tot het
vermijden van bewegen, waardoor de
conditie verder achteruit gaat. Een slechtere
conditie leidt dan weer tot nog snellere
vermoeidheid en het nog meer vermijden
van beweging. En uiteindelijk is er het risico
dat de patiënt de stoel helemaal niet meer
uit komt en het steeds moeilijker wordt om
de slechte conditie weer te verhogen.
Juist het blijven bewegen, soms tegen
het gevoel in, kan bijdragen aan minder
verlies van conditie, waardoor de snellere
vermoeidheid kan worden geremd.
Beweging kan ook een belangrijk

tegenwicht vormen tegen
een aantal bijwerkingen
van bijvoorbeeld
hormoonbehandeling
bij prostaatkanker (en
borstkanker).
Bekende
bijwerkingen van
hormoonbehandeling
zijn o.a. snellere
vermoeidheid, verlies
van spierkracht en
spiermassa, botontkalking,
verhoogd risico op harten vaatziekten, toename
van gewicht, type 2 suikerziekte en
depressiviteit.
En juist het blijven bewegen kan de meeste
van deze bijwerkingen verminderen en zelfs
tegengaan, want door bewegen worden
spier- en botafbraak en gewichtstoename
geremd. Regelmatige lichamelijke activiteit
kan bovendien het verkeerde cholesterol
(ldl-cholesterol) verlagen en het goede
cholesterol (hdl-cholesterol) verhogen.
Bovendien voelt de lichamelijk actieve
patiënt zich vaak beter en het is ook
aangetoond dat beweging antidepressief
kan werken.
Al met al voldoende redenen om te blijven
bewegen, ook voor mensen met kanker.
Onlangs werd in de media nog bericht
dat het gebruik bepaalde antidepressiva
tijdens hormoonbehandeling met
tamoxifen bij vrouwen met borstkanker
het effect van de hormoonbehandeling
kan verminderen. Het is goed te
weten dat beweging antidepressief
werkt en bovendien dat bewegen
de bijwerkingen van tamoxifen kan
verminderen!
Beweging kan de behandeling
ondersteunen
Naast genoemde positieve effecten
van lichamelijke activiteit komt er ook
steeds meer evidentie dat lichamelijke
activiteit de tumor dodende effecten
van chemo en bestraling kan versterken,
maar aan de andere kant ook de
bijwerkingen van de behandeling kan
verminderen. Dat ondersteunende tumordodende effect wordt bereikt door het
verhogen van de weefseltemperatuur ›

Bekend
is dat
lichamelijke
activiteit
tot een beter
functionerend
immuunsysteem leidt
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Beweging
kan ook een
belangrijk
tegenwicht
vormen tegen
een aantal
bijwerkingen

42

en betere doorbloeding van de weefsels.
Het was al langer bekend dat verhoging
van de weefseltemperatuur tijdens chemo
en bestraling het tumor dodende effect
van deze behandelingen kan versterken.
Bij de behandeling van kanker wordt van
deze bevinding gebruik gemaakt door
de weefseltemperatuur plaatselijk te
verhogen (hyperthermie genaamd) tijdens
bestraling en chemotherapie.
Echter bij lichamelijke activiteit wordt
door de spieren zoveel warmte
geproduceerd dat de lichaamstemperatuur
tot enkele graden toe neemt. En die
temperatuurstijging is sterker naarmate
de inspanning intensiever is. Zo kan de
lichaamstemperatuur bij wandelen met een
stevige pas tot rond de 38 ˚C stijgen en
bij intensiever sporten (bijv mountainbiken
of rennen) kan de lichaamstemperatuur
tot wel 40 ˚C oplopen. En deze verhoging
van de temperatuur treedt ook op in
het tumorweefsel. Op deze manier kan
de patiënt zelf iets doen om de
behandeling te ondersteunen.
Moeten alle patiënten dan
intensief gaan sporten?
Nee, want alle beetjes
helpen, dus ook minder
inspannende manieren van
bewegen als wandelen,
rustig fietsen, enz zijn beter
dan helemaal niets doen.
Ook al hebben mensen vaak
tijdens chemo en bestraling
gevoelsmatig weinig trek om te
gaan bewegen, toch is beweging ook
tijdens chemo en bestraling vaak heel
goed mogelijk. En dat kan de behandeling
versterken!
Er is voorlichtingsmateriaal over bewegen
bij kanker beschikbaar (onder andere:
https://www.kanker.nl/
discussiegroepen/42-sport-bewegen-enfysiek-herstel-bij-kanker).
Aan de universiteit van Nijmegen wordt
onderzoek naar het belang van bewegen
bij kanker gedaan (zie de link:
http://radboudoncologiefonds.nl/project/
kanker-en-bewegen/).
Wat is gezond bewegen?
Gezondheidswinst is niet alleen te
behalen bij intensief sporten, ook matig

intensieve inspanning kan tijdens chemo
en/of bestraling helpen. Activiteiten
als gewoon wandelen, een partijtje
tennis of golf hebben positieve effecten
op de gezondheid en kunnen ook de
behandeling ondersteunen. Echter de
effecten zijn sterker bij intensievere
activiteiten als hardlopen of sportief

fietsen. We spreken van
middelmatige intensiteit
wanneer de ademhaling wel sterker is,
maar we nog wel kunnen praten tijdens
het sporten. Zodra we echt gaan hijgen en
spreken lastig wordt, wordt van intensieve
inspanning gesproken.
Optimaal bewegen is elke dag 30-45
minuten matig intensief bewegen en dat
is bijvoorbeeld wandelen met een stevige
pas, fietsen, baantjes zwemmen, tennissen,
enz. Het is goed te weten dat weinig aan
bewegen doen altijd beter is dan helemaal
niets aan beweging doen! Dus alles is
meegenomen, ook al kan het optimale niet
gehaald worden.
Wanneer mensen besluiten meer te willen
gaan bewegen, moet ook rekening worden
gehouden met wat mensen kunnen, ›
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mogen en willen. Het kan bijvoorbeeld zijn
dan iemand gewrichtsproblemen heeft
waardoor wandelen en lopen niet haalbaar
zijn. Wanneer wandelen niet mogelijk is, is
fietsen een goed alternatief.
Voor mensen met problemen met hart en
bloedvaten zijn activiteiten als wandelen en
rustig fietsen meestal heel goed mogelijk.

Het is verstandig om uw ‘bewegen’in welke
vorm dan ook, met uw behandelend arts te
overleggen.
Naar de sportschool of naar buiten?
Voor mensen die het bij eenvoudige
activiteiten willen houden en voldoende
gemotiveerd zijn, is het niet per se nodig
om naar een sportschool te gaan.
Voor veel mensen is de drempel om op
eigen houtje te sporten of te bewegen
soms te hoog en dan kan het wel verstandig
zijn om naar een sportschool te gaan of in
groepsverband te gaan sporten. Sommige
sportscholen hebben speciale uren voor
patiëntengroepen. Op sommige plaatsen
en in sommige regio’s zijn er bestaande
programma’s als ‘Herstel en Balans’,
‘Oncomove’ en andere. Het voordeel van

Toch is

dergelijke programma’s
beweging ook
is dat in groepsverband
met lotgenoten kan
tijdens chemo
worden gesport en dat er
en bestraling
begeleiding is. Vaak wordt
van de deelnemers wel
vaak heel goed
een financiële bijdrage
mogelijk
gevraagd.
In de sportschool bestaat
ook de mogelijkheid met
gewichten te trainen en ook dat is een
goede manier van bewegen. Krachttraining
versterkt zowel de spieren als de botten.
Voor iedereen zonder ervaring en kennis van
gewichtstraining is het wel verstandig om
niet op eigen houtje aan de gang te gaan
omdat er gemakkelijk blessures kunnen
ontstaan.
Voor een remming van de botafbraak zijn
activiteiten waarbij het gewicht wordt
gedragen beter dan bijvoorbeeld fietsen of
zwemmen. Bij deze laatste activiteiten wordt
de wervelkolom veel minder belast dan bij
lopen en is het effect op de botten van de
wervelkolom ook minder sterk. Voor mensen
die willen fietsen is er in ons land een goede
infrastructuur in de vorm van knooppunten
en wandelen kan eigenlijk overal. Een niet
onbelangrijk voordeel van sporten in de
buitenlucht is dat door zonlicht vitamine D
in de huid wordt gemaakt. Ook volwassenen
hebben vitamine D nodig voor gezonde
botten en zonlicht levert dat gratis.
Kortom
Regelmatig lichamelijk actief zijn en
sporten is voor iedereen goed, en dat
geldt ook voor mensen met kanker.
Het onderhouden van lichamelijke fitheid
kan op verschillende manieren een positieve
invloed hebben: langere overleving, betere
kwaliteit van leven, beter doorstaan van de
behandelingen en versterking van de tumor
dodende effecten van chemo en bestraling.
Kortom, alle reden om niet in de stoel te
blijven zitten maar er op uit te gaan! n

Matig intensieve
inspanning kan tijdens
chemo en/of bestraling
helpen
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Lotgenotentelefoon
0800 - 999 2222
Maandag, woensdag, vrijdag van
10.00 – 12.30 uur,
dinsdag en donderdag van 19.00 – 21.00 uur.
Aan de telefoon staan ruim 25 vrijwilligers klaar om
hun specifieke ervaring te delen met lotgenoten.
Zij kunnen daarbij ook putten uit een grote
informatiebank waarin alles wat rechtstreeks
of zijdelings met prostaatkanker te maken heeft
is opgeslagen.
Onder die vrijwilligers zijn ook drie partners, speciaal
voor partner aangelegenheden.
Als u de 0800 lijn belt dan kan het even duren voor
de centrale u doorverbindt met een vrijwilliger.
Hangt u dus niet te snel op. Wanneer u
nummerherkenning heeft, dan kunt u ook ophangen
als het echt lang duurt. Wij bellen u dan zo
spoedig mogelijk terug.

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

