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Het belang van een
goede conditie
Actualisatie
huisartsenrichtlijn
is nodig
Wat geeft het beste
resultaat?
Voeding helpt
mensen met kanker

ProstaatKankerStichting.nl (PKS)

wil er zijn om mannen die geraakt

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

van patiënten en hun naasten te
verbeteren.
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Lotgenotentelefoon 0800-9992222
Maandag, woensdag, vrijdag van 10.00 - 12.30 uur, dinsdag en donderdag
van 19.00 - 21.00 uur. Ook via e-mail: lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl.
Naast een grote informatiebank waarin alles wat rechtstreeks of zijdelings met
prostaatkanker te maken heeft zijn ruim 25 vrijwilligers bereid hun specifieke ervaringen
te delen met lotgenoten. Onder hen drie partners voor partner-aangelegenheden.
Indien de 0800 lijn langdurig in gesprek is en u belt met nummerherkenning wordt u zo
spoedig mogelijk teruggebeld.
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Dit is alweer het laatste nummer van 2019. Vrijwilligers en medewerkers
hebben een druk jaar achter de rug waarin veel bereikt is op het gebied
van betere prostaatkankerzorg voor iedereen.
Onze doelstellingen belangenbehartiging, voorlichting, lotgenotencontact en
het stimuleren van wetenschappelijke onderzoek blijven onze speerpunten.
Uit het lezersonderzoek is gebleken dat u ons blad Nieuws waardeert, een
mooi compliment aan de redactie en alle anderen die betrokken zijn bij de
totstandkoming van elke uitgave. Het blad wordt steeds meer gelezen en
de nieuwswaarde neemt verder toe.

Van de
voorzitter

De drukbezochte donateursdag op 8 oktober in Tiel was een groot succes.
We waren blij met de hoge opkomst en de lezingen waren informatief, maar
goed te volgen voor iedereen. Kon je er niet bij zijn, dan is het nu mogelijk
om via onze website de lezingen alsnog te bekijken.
Ondersteuning bieden
In november is er zoals gebruikelijk veel aandacht geweest voor
prostaatkanker, vooral voor bewustwording en diagnostiek. Wij vinden
het belangrijk dat mannen zich door hun huisarts laten informeren over de
voor- en nadelen van een PSA-onderzoek. PKS heeft materialen ontwikkeld
om mannen en huisartsen ondersteuning te bieden bij een gesprek over
de mogelijkheid van een PSA-onderzoek. PKS is met het NHG (Nederlands
Huisartsen Genootschap) in gesprek over een gewenste update van de richtlijn
voor huisartsen. Mede dankzij de tussenkomst van PKS wordt deze update
met voorrang geagendeerd. Tevens hebben we voor het eerst deelgenomen
aan het NHG Congres in Maastricht. De huisartsen stonden zeer open voor
de boodschap van PKS en waren blij met de houvast die ze kregen via onze
informatie en de vernieuwde keuzeondersteuning op Thuisarts.nl.
Eveneens heeft PKS gepleit voor en meegewerkt aan een vernieuwing van
de NVU (Nederlandse Vereniging voor Urologie) richtlijn MRI. Deze nieuwe
richtlijn schrijft voor dat een patiënt eerst een MRI krijgt waarna, indien nodig,
een door MRI geleid biopt wordt genomen. Deze aanpassing bespaart
veel onnodige biopten die voor patiënten behoorlijk belastend kunnen
zijn. Met deze verbeterde diagnostiek is het risico op overdiagnostiek en
overbehandeling sterk verminderd. Tot dusver een belangrijk argument voor
huisartsen om terughoudend te zijn bij verzoeken om een PSA-onderzoek.
Bel gerust
Gelukkig zijn er ook veel ontwikkelingen te melden voor mannen die verder
in hun behandeltraject zijn. Laat u goed voorlichten over lopende
onderzoeken en of deze ook voor u mogelijkheden bieden. Nog lang niet
iedereen is op de hoogte van wat er allemaal kan. Belt u gerust met onze
lotgenotentelefoon 0800 999 2222.
Tegen het einde van het jaar gekomen, wil ik opnieuw ieder danken voor zijn
of haar inzet voor de stichting. Zonder onze vrijwilligers bestond PKS niet.
Ik wens u goede kerstdagen en een voorspoedig 2020 toe.

Kees van den Berg
Voorzitter

4

Hoe beter je conditie voorafgaand aan de
behandeling, des te sneller ben je er weer
bovenop, aldus Frank van Heiningen.

Het belang
van een
goede
conditie
Caroline Beijer
Donateur Frank van Heiningen emailt
de redactie: hij wil lezers van Nieuws
een hart onder de riem steken met zijn
ervaring en het belang van een goede
algehele conditie benadrukken.
Frank van Heiningen: ‘Blijf veel wandelen en fietsen’

14 jaar oplopende PSA
In 2004 werd bij Frank van Heiningen bij een
standaard medisch bedrijfsonderzoek ook de
PSA gemeten. Die was zes, m.a.w. enigszins aan
de hoge kant. Omdat de toen 55-jarige Frank
ook plasklachten had, werd hij door zijn huisarts
doorverwezen naar het streekziekenhuis in
Vlissingen. De uroloog deed een biopsie, en de
uitslag was: alle 16 prikken schoon. Sindsdien liet
Frank elk jaar de PSA meten. Die ging op en neer,
maar de trend was opwaarts. In 2008 onderging
hij weer een biopsie, en weer waren alle prikken
schoon. Om de plasklachten te verlichten
werd met een laser overtollig prostaatweefsel
weggebrand. Ondertussen bleef de PSA
oplopen. In 2017, bij een PSA van 24, werd
weer een biopsie uitgevoerd, en weer waren alle
biopten schoon.
In 2018 was de PSA opgelopen tot 30. Die almaar
stijgende PSA zonder goede verklaring gaf
onzekerheid. Daarom ging Frank op zoek naar
een expertise-centrum, en zo kwam hij terecht bij
het Prostaatcentrum zuidwest Nederland. Dit is
een samenwerking tussen het Franciscus Gasthuis
en het Erasmus MC, beide in Rotterdam. Na het
gesprek over zijn oplopende PSA en driemaal

schone biopten (´blind´ geprikt), werd hij op
de wachtlijst gezet voor een MRI-scan van de
prostaat. Op de MRI-scan was een verdachte plek
te zien, en dus onderging Frank voor de vierde
keer een biopsie. Ditmaal was het niet blind
prikken, maar een MRI-geleide biopsie: er werd
gericht in de verdachte plek geprikt. Nu was de
uitslag: prostaatkanker, Gleasonscore 3 + 3.
Zo kwam dankzij het gericht biopteren,
i.p.v. ´blind´ prikken, een einde aan 14 jaar
onzekerheid, die af en toe als belastend was
ervaren. Frank hoopt dat nu alle mannen met
een verhoogde PSA een MRI-scan krijgen in
een expertisecentrum met goede MRI-apparatuur
en ervaren radiologen. En dat als biopsie
geïndiceerd is, dat een MRI-geleide
biopsie is. ›
ZORG DAT JE EEN ZO GOED
MOGELIJKE CONDITIE HEBT.
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Wat nu?
De twijfel ´Vinden artsen niets omdat er niets zit,
of omdat ze het niet zien?' was voorbij,
maar nu was er de onzekerheid over de
behandelingskeuze.
Om te kijken of er uitzaaiingen in de botten
waren, werd een botscan van het gehele
lichaam genomen, en daarop was niets te zien.
Omdat er geen uitzaaiingen gevonden waren,
de Gleasonscore 3+3 was, en de PSA relatief
langzaam opliep, was het advies: Actieve
Surveillance.

Geslaagde operatie
Tijdens het intake-gesprek wordt het
vermoedelijke verloop van de operatie besproken,
en komt ook het belang van bekkenbodemtraining
aan de orde. Als enthousiast mountain-biker en
fietser heeft Frank ook een dringende vraag:
‘Kan ik na de operatie nog wel fietsen?’ De eerste
zes weken na de operatie niet, maar daarna
kan dat geleidelijk weer opgebouwd worden.
Voorafgaand aan de operatie kan hij blijven fietsen
en sporten, en alvast beginnen met het trainen
van de bekkenbodemspieren.

Begin 2019 leest hij in een lokale krant dat het
ziekenhuis in Goes een nieuw MRI apparaat heeft,
met een sterke magneet en ook een getrainde
radioloog in dienst heeft genomen. In overleg
met het prostaatcentrum in Rotterdam vraagt
Frank in Goes een MRI-scan aan. Op deze
MRI-scan is duidelijk een afwijkende plek te zien,
iets groter dan op de MRI-scan uit 2018 in het
Rotterdamse Franciscus Gasthuis. In Goes krijgt
Frank vervolgens een PSMA-PET-scan, en deze
laat geen uitzaaiingen zien.
Er vindt een gesprek plaats over de
behandelmogelijkheden: Actieve Surveillance
of opereren of bestralen met drie jaar
hormoonbehandeling. De voor- en nadelen van
de drie opties worden uitgebreid besproken en
Frank krijgt informatiemateriaal mee, o.a. een DVD
waarin de Da-Vinci robot-geassisteerde-operatie
wordt uitgelegd. Frank is meteen na de diagnose
donateur geworden van PKS en gewapend met de
informatie uit het logboek, artikelen uit Nieuws, en
speuren op internet, neemt hij het besluit zich te
laten opereren.
De meeste Da Vinci prostaatoperaties in
het westen van Nederland vinden plaats in
het Rotterdamse Maasstad ziekenhuis, in de
zogenoemde Anser prostaatoperatiekliniek.
(Het Anser prostaatnetwerk is een
samenwerkinsgverband tussen zeven ziekenhuizen
in west Nederland.) Daar zal ook Frank
geopereerd worden.
VINDEN ARTSEN NIETS OMDAT
ER NIETS ZIT, OF OMDAT ZE
HET NIET ZIEN?
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Die bekkenbodemspieroefeningen doet hij elke
dag, zodat hij goed getraind de operatiekamer
in gaat.
De operatie laat alleen wel lang op zich wachten:
tien weken. Maar Frank heeft ook de conclusie van
een onderzoek van een zorgverzekeraar gelezen:
mannen die geopereerd zijn in een ziekenhuis
waar weinig prostaten worden verwijderd, hebben
een grotere kans op blijvende incontinentie dan
mannen geopereerd door een ervaren team ›

met de Da Vinci robot. En dus proberen hij en
zijn echtgenote de wachttijd zo goed mogelijk
door te komen (veel mountain-biken) en positief
te blijven denken.
De operatie duurt vijf uur. De laserbehandeling
tegen goedaardige prostaatvergroting van
destijds heeft wel tot verkleving geleid, zodat
het wegsnijden van de prostaat iets lastiger is.
Tijdens de operatie worden de snijvlakken van
het verwijderde weefsel direct onderzocht door
een patholoog. Zijn die schoon, dan is de

Doordat er lymfeklieren zijn verwijderd, heeft hij
wel last van vochtophoping. Na één week wordt
de katheter verwijderd. De eerste keer plassen
gaat meteen goed. Hij krijgt een verwijzing naar
de bekkenbodemtherapeut. Na vier bezoeken
constateert zij dat er voor haar verder niets te
doen valt: elke dag eventjes de juiste spieren
trainen heeft duidelijk effect gehad; alles is OK.
Na zes weken is de eerste controle: PSA is
nul (d.w.z. onder de detectiegrens). Van het
verwijderde prostaatweefsel was ongeveer
10% kanker met Gleason 3 + 4; verder schone
snijvlakken en schone lymfeklieren.
De continentie is 100%. Erecties zijn nog niet
zoals voor de operatie, maar er is wel gevoel,
en dat kan met verloop van de tijd nog meer
worden. Frank kan ook weer op de fiets. Dat
laat hij zich geen tweemaal zeggen. Nu, enkele
maanden na de operatie, mountain-biket hij weer
als vanouds: 30 – 50 km per dag; vijf dagen per
week. Ook al zijn vrijwilligersactiviteiten heeft
hij weer volledig opgepakt. ‘Je kunt het beste
lichamelijk en geestelijk bezig blijven. Blijf – en
als je het nog niet deed: ga – veel wandelen en
fietsen; probeer positief te denken.’ n
FRANKS STELLING:
‘HOE BETER DE OPERATIEKAMER IN,
DES TE BETER ER WEER UIT!’

klus geklaard; zijn die niet schoon, dan moet
de arts meer prostaatweefsel wegsnijden.
Bij Frank worden ook dertien lymfeklieren
verwijderd. Na één nacht in het ziekenhuis
kan hij weer naar huis. Hij krijgt instructies
hoe hij met de katheter om moet gaan.
Hij gaat meteen zoveel mogelijk lopen,
en bouwt snel de dosering pijnstillers af.
Hij merkt wel dat hij tussen de middag
eventjes moet rusten.

Frank is er van overtuigd dat zijn
goede lichamelijke conditie en zijn
positieve instelling bijgedragen
hebben aan een spoedig herstel
na de operatie onder narcose.
Vanzelfsprekend heeft de positieve
uitslag ook een belangrijke invloed
gehad. Maar die uitslag heb je niet
zelf in de hand. Richt je op dingen
die je wel zelf in de hand hebt.
¨Zorg dat je een zo goed mogelijke conditie
hebt. Die komt niet vanzelf; daar moet je
wat voor doen en laten (zoals snoepen en
bankhangen). Onderzoek welke vorm van
bewegen het beste bij je past: is dat bijvoorbeeld
wandelen, fietsen, mountain-biken, zwemmen;
alleen of in een groep; bewegen-op-muziek in
een buurthuis of sportschool.¨ Zijn stelling luidt
dan ook: ¨Hoe beter de operatiekamer in, des te
beter er weer uit!¨
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Column

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

NIET MEER BLIJ
ZOALS VROEGER,
VROLIJK HUPPELEND
DE TOEKOMST OMARMEND

Bica zonder lutamide
Vanmorgen belde één van mijn prostaatkankervrienden. Hij maakt zich
zorgen want zijn PSA steeg van twee naar drie terwijl hij toch al een half jaar
bicalutamide slikt.
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Ik kwam net terug van het dorpslaboratorium in
Moncarapacho Portugal, waar ik – omdat ik er
de helft van de tijd woon – regelmatig mijn stand
van uitzaaiing laat checken. Afgelopen half jaar
blijkt mijn PSA gestegen naar 1,44. Sprong ik een
gat in de lucht? Nee, hoewel ik blij zou moeten
zijn. Temeer omdat ik al een half jaar mijn
dosering halveer, van 50 naar 25 mg per dag in
de hoop en verwachting dat de bijverschijnselen
(met name energiegebrek) zullen verminderen.
Mijn vriend slikt zes keer zoveel en heeft
nauwelijks last van bijverschijnselen. Hij maakt
zich dus andere zorgen dan ik: hij denkt dat bij

hem de bicalutamide niet werkt en dus wil hij iets
sterkers. Ha, hij wil het protocol omverwerpen.
Hij wil zijn eigen pillen kiezen, maar dat gaat zo
maar niet.
Wij hebben toch ook kanker
Kankerpatiënten hebben tegenwoordig een
'casemanager', een ervaren verpleegkundige
bij wie je terecht kunt met je zorgen. Iemand
waar je tegenaan mag zeuren. Dat is wel eens
lekker. 'Waarom hebben we niet zo iemand
bij urologie?' klaagt mijn vriend.
'Wij hebben toch ook kanker?' ›

BICALUTAMIDE NIET WERKT EN DUS
WIL HIJ IETS STERKERS
Sja... Zelf heb ik twee keer met een psychologe
gepraat. Was een (goed) voorstel van mijn
huisarts. Zij las ook mijn columns en verzekerde
mij dat ik heel goed om ga met mijn ziekte en
goed kan relativeren. Hé, waar hoorde ik dat
eerder? O ja, tijdens de donateursdag in Tiel.
Een aardige mevrouw vond mijn columns positief.
Wow, was de eerste keer dat ik een reactie kreeg
op mijn geschrijf voor dit prachtige magazine –
afgezien natuurlijk van schouderklopjes door mijn
prostaatkankervrienden.
Niet meer blij zoals vroeger
Relativeren, ja begin er maar aan. Laatst klaagde
ik op een zonnige dag tegen mijn geliefde dat ik
niet meer blij kan zijn, blij zoals je vroeger vrolijk
huppelend de toekomst omarmde. Ik zou me
gelukkig moeten voelen omdat ik een mooi leven
heb, maar de uitzaaiingen zitten in de weg. Ik
kwam dus niet vrolijk huppelend naar buiten uit
het dorpslaboratorium waar de dag ervoor mijn
bloed was geprikt. De lieve receptioniste gaf
mij de uitslag in een gesloten envelop die ik niet
durfde open te maken. Thuis bij een kop koffie
keek mijn vrouw eerst. “Snap er niet veel van”
zei ze. Ze noemde drie getallen; 1.42, 8.34 en
1.44. Over huppelen gesproken. Maar, de laatste
telt, dus het gaat goed als ik de PSA-meting mag
geloven (welk ander houvast hebben we nog?).
De eerste is van december 2016, de tweede
een jaar later... auw, toen zei Simon Horenblas
(uroloog AvL) op een regenachtige ochtend:
“ja jongen, je zult er toch aan moeten geloven,
je moet aan de hormonen”.
Toen wist ik dat ik nooit meer beter zou worden.
Welke muziek spelen we straks?
Als je in de palliatieve fase zit krijg je last van
stress. Hoe lang heb ik nog? Is mijn testament
in orde? Welke muziek spelen we straks als
ik in de kist lig? De symptomen van stress
helpen niet echt om de bijverschijnselen van
hormoontherapie te compenseren, want ze
zijn ongeveer hetzelfde. Als je al moe bent
van je ziekte, dan ben je het nu dubbel van
de bijkomende stress. Wat te doen? Lopen,
wandelen, sporten, bewegen, je hoofd leeg
maken en goed slapen. Het laatste valt natuurlijk
niet mee als de PSA in je hoofd zit. En sporten?
Ik moet eerlijk bekennen dat ik er minder zin in

heb, hoewel ik een competitieve golfer
ben/was. Gelukkig heb ik golfvrienden die ook
kanker hebben/hadden (prostaat, milt, darm,
blaas). En in Portugal waar ik dit nu schrijf bij
strakblauwe hemel en zon op de palmbomen, is
golf aantrekkelijker dan op een Novemberdag
in Nederland. Mijn golfvrienden zijn jonger en
laatst, toen ik met enig geluk erg goed speelde,
verzuchtte Peter tegen Cees: ‘we laten ons toch
niet inpakken door een tachtigjarige halfblinde
grijsaard met prostaat kanker?’ Ja, inderdaad,
mijn ogen zijn ook aan vernieuwing toe, 'macula
degeneratie' heet het. En laatst kon ik op de
16e hole geen bal meer slaan omdat mijn linker
schouder ineens te pijnlijk werd. Ojee denk je
dan, zit 't nu toch in mijn botten?

Column

HIJ DENKT DAT BIJ HEM DE

Schaamte
Genoeg over golf. Hoewel, nog even dit: toen ik
in 2012 prostaatkanker bleek te hebben, schreef
ik er een boekje* over en verder was ik heel open
op mijn golfclub. Bleek dat van de acht man
in mijn competitieteam er vier prostaatkanker
hadden. Nooit een woord over gehoord, mannen
hebben toch iets van schaamte als het over dit
kliertje gaat.
Over club gesproken, ik was er natuurlijk bij in
Tiel. Mooi programma, met goede sprekers.
Ik vond het wel jammer dat een vraag over
'cannabisolie' enigszins werd weggewuifd.
Er is nog veel onbegrip en weinig kennis over
cannabinoı̈den. Maar er is een professor die er
al zijn hele leven onderzoek naar doet: Raphael
Mechoulam (89), professor in the Department
of Medicinal Chemistry at the Institute of Drug
Research at Hebrew University in Israel.(https://
www.youtube.com/watch?v=4-KQh0VrYyw).
Dit was het weer voor deze
keer. Ik neem nog een
kop koffie, in Portugal een
'bica' genoemd, lekker,
zonder 'lutamide'. n

IK ZOU ME GELUKKIG
MOETEN VOELEN, MAAR
DE UITZAAIINGEN
ZITTEN IN DE WEG

*MANNEN je sluipmoordenaar heet testosteron
Uitgeverij Elikser, www.elikser.nl

9

Praktijkcasus Jan Brinkman geen uitzondering

Actualisatie huisartsenrichtlijn prostaatkanker
is nodig

Jan Brinkman met kleinzoon

Een toenemend aantal huisartsen, urologen en radiologen bepleit individuele
vroegdiagnostiek bij de huisarts vanaf 45-jarige leeftijd.

Berrie van der Heide
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Het verhoogt de kans om prostaatkanker in een
eerder stadium van de ziekte op te sporen en zo
nodig tijdig te behandelen.
ProstaatKankerStichting.nl (PKS) krijgt signalen
dat patiënten nog te vaak in een -te laat- stadium
worden doorgestuurd, waarbij prostaatkanker

niet meer te genezen is. Deze patiënten geven
aan: ‘Ik wist niet dat een PSA-meting mogelijk
was. Ik heb die kans niet gehad.’ Of ‘Ik vroeg de
huisarts om een PSA-meting. Die kreeg ik
niet. Inmiddels heb ik niet te genezen
prostaatkanker.’ ›

Veel reacties
Op een oproep in de nieuwsbrief waarin
PKS vroeg om ervaringen van patiënten
met de diagnose van prostaatkanker in de
huisartsenpraktijk, kwamen veel reacties.
Reacties die -helaas- het beeld bevestigen dat de
manier waarop huisartsen omgaan met vragen
over vroegdiagnostiek in de praktijk nogal
gevarieerd is. Terwijl zij allen met één en dezelfde
huisartsenrichtlijn (zie kader) over prostaatkanker
werken.
NHG-standaard ‘Mictieklachten bij mannen,
bijlage prostaatcarcinoom’ 2014:
Bij vragen naar vroegdiagnostiek
(een PSA-meting) van prostaatcarcinoom:
- Vraag als huisarts naar de reden van het 		
verzoek: heeft de patiënt mictieklachten, 		
komt prostaat-kanker voor in de familie of
in de omgeving?
- Vraag naar het beeld dat de patiënt bij het 		
verloop van prostaatkanker heeft.
- Geef voorlichting/uitleg (over de voor- en 		
nadelen van vroegdiagnostiek)
- Verwijs voor ondersteuning van de uitleg
naar Thuisarts.nl.
Als de patiënt op basis van de geboden 		
informatie besluit tot vroegdiagnostiek:
Verricht een rectaal toucher. Als dit een 		
vermoeden geeft van prostaatcarcinoom,
verwijs de patiënt dan naar de uroloog. Als
de prostaat niet afwijkend aanvoelt en niet 		
pijnlijk is, laat dan het PSA-gehalte bepalen.
Onderstaand het ervaringsverhaal van
Jan Brinkman. In de kaders in dit artikel
wordt toegelicht hoe PKS aankijkt tegen de
praktijkproblemen die aan de orde komen in dit
artikel.
Brinkman: ‘Mijn vader had prostaatkanker,
waaraan hij overigens niet is overleden.
Ik vroeg twee jaar geleden, ik was toen 63,
om een PSA-meting. Mijn huisarts adviseerde
dat niet te doen. Achteraf stelde ik vast, met
de inmiddels door mij vergaarde kennis over
prostaatkanker, dat hij de argumenten had
gebruikt uit de richtlijn om mannen niet nodeloos
ongerust te maken. Veelal is prostaatkanker niet
levensbedreigend, etcetera.’

Jan Brinkman vervolgt: ‘Dit voorjaar vroeg ik
weer om een PSA-test, maar dat was in de
marge, want ik kwam voor iets anders.
De huisarts had er weinig aandacht voor.
Omdat ik er niet gerust op was en omdat mijn
plas steeds minder krachtig werd, maakte
ik opnieuw een afspraak en kwam bij zijn
plaatsvervanger terecht.’
Informatie door de huisarts
Standpunt ProstaatKankerStichting.nl Het is van
belang dat de informatie die huisartsen geven
over de voor- en nadelen van vroegdiagnostiek
actueel is en objectief. Daarbij is ‘Voorlichting’
bij vroegdiagnostiek uit de NHG-standaard
(2014) richtinggevend. PKS vindt het belangrijk
dat de voorlichting in de NHG-standaard wordt
geactualiseerd, gezien de ontwikkelingen in de
diagnostiek en behandeling. Deze hebben de
risico’s op overdiagnostiek en overbehandeling
aanzienlijk verminderd.
Foute boel
Op de vraag hoe die plaatsvervanger met zijn
klacht omging vervolgt Jan Brinkman: ‘Zij ging
direct in op mijn vraag om een PSA-test. Ik moest
bloed laten prikken en onderging tegelijk een
voeldiagnose. Die
vrijdag eind van de
ALS JE VADER
middag belde de
plaatsvervanger
PROSTAATKANKER
al: geen goed
bericht, PSA 398.
HEEFT (GEHAD),
Zij heeft direct een
afspraak met de
EN JE VRAAGT OM
uroloog gemaakt.
Maandagochtend
EEN PSA-METING,
was ik al bij hem.
Ook hij bevoelde
DAN MOET JE DIE
de prostaat en
bevestigde het
GEWOON KRIJGEN
beeld van de
vervangende
huisarts: verhard en onregelmatig van
vorm. Direct dezelfde ochtend werd ruimte
gereserveerd om biopten te nemen. Plus een
afspraak in het Erasmus MC op vrijdagmiddag
voor een PSMA MRI Petscan.
De woensdag daarna kreeg ik alle
uitslagen. Foute boel: prostaatkanker fase
4 met uitzaaiingen in botten, klieren, heup.
Gleasonscore 9. Mij werd uitgelegd dat
genezing niet meer mogelijk is, alleen nog
palliatieve behandelingen.’ ›
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Onbekendheid risico op prostaatkanker
PKS signaleert dat onder mannen en naasten
weinig bekend is over de prostaat en het feit dat
er vanaf 50-jarige leeftijd een stijgend risico is op
prostaatkanker. Ook is onvoldoende bekend dat
prostaatkanker niet altijd klachten geeft.
Standpunt ProstaatKankerStichting.nl
We vinden het belangrijk dat iedere man in de
leeftijd vanaf 45 jaar ervan op de hoogte is dat
er bij het ouder worden een prostaatvergroting
kan ontstaan die plasklachten kan opleveren,
maar ook (zonder aanwezige klachten)
prostaatkanker kan zijn. Daarnaast moet de optie
van een PSA-test en rectaal toucher om mogelijk
aanwezige prostaatkanker op het spoor te
komen bekend zijn, ook als er geen klachten zijn.
Vroegdiagnostiek heeft voor- en nadelen die de
huisarts nader toelicht. Een goed geïnformeerde
man mag zelf bepalen of hij dit onderzoek wil.
PKS bepleit de uitvoer van het advies in de
NHG-standaard om patiënten te verwijzen naar
informatie op Thuisarts.nl en de Keuzehulp
‘PSA-meting’, als ondersteuning van de uitleg
en het vergroten van kennis en betrokkenheid
van patiënten bij de besluitvorming.
‘De uroloog gaf aan dat hij van mening is dat als
je vader prostaatkanker heeft en iemand vraagt
om een PSA-meting, dat je dan gewoon moet
laten bloedprikken. Weken later heb ik dat met
de huisarts besproken. Intussen had ik erg veel
gelezen over prostaatkanker, voeding, reguliere
bestrijding en alternatieve behandelingen.
De arts zei eerst zelf dat het mijn beslissing was
geweest twee jaar geleden omdat ik akkoord
was gegaan. Dat heb ik natuurlijk bestreden. Hij
is de deskundige en ik volgde als leek zijn advies,
dat toen overtuigend klonk. Met de kennis die ik
nu heb zou ik nooit akkoord zijn gegaan met dat
advies. De huisarts bond wel in, vooral toen ik
aangaf dat de uroloog in dit soort situaties altijd
bloed laat prikken.

Ik vroeg hem of zijn argumenten waren ingegeven
door de prostaatkankerrichtlijn voor huisartsen.
Dat erkende hij en gaf aan dat de zin uit de
richtlijn ‘Meer mannen overlijden dus met
prostaatkanker dan aan prostaatkanker’ hem
toen sterkte in zijn opvatting dat je niet iedereen
nodeloos ongerust moet maken’, aldus Brinkman.
Nieuwe huisarts
‘Op mijn vraag hoe hij er nu in staat, erkende
de huisarts dat hij met de kennis van nu nooit
meer zo’n advies zou geven. Dat was voor
mij voldoende om het verder te laten rusten.
We hebben het uitgepraat, goed afgerond en
afscheid genomen. Dat vond ik belangrijk. Ik kan
niet meer verder met iemand die ik niet voor
100 % kan vertrouwen. Met zijn plaatsvervanger
kon ik ook niet verder, want zij maakt deel uit van
hun maatschap en dan kom ik hem bij vervanging
toch weer tegen. Wij moesten op zoek naar een
nieuwe huisarts en werden geconfronteerd met
wachtlijsten. Uiteindelijk hebben we een nieuwe
huisarts gevonden die gezien de situatie de
wachtlijst even opzij zette.‘
Jan Brinkman wordt inmiddels met
hormoontherapie behandeld en dat slaat goed
aan. Zijn PSA is als wij hem spreken begin oktober
2019 fors gedaald naar 61, in drie weken tijd. n

MET DE KENNIS DIE IK
NU HEB ZOU IK NOOIT
AKKOORD ZIJN GEGAAN
MET DAT ADVIES

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

Weer drukbezochte
donateursdag op 8 oktober
2019

Ieder jaar organiseert
ProstaatKankerStichting.nl (PKS)
een landelijke donateursdag. In de
Agnietenhof in Tiel troffen donateurs en
hun partners elkaar op 8 oktober voor
het programma van 2019.

Berrie van der Heide
Fotografie: Tineke Bout
Ook dit jaar was er een interessant programma
waarin vrijwilligers en medici de ca. 500
aanwezigen op de hoogte brachten van de
laatste stand van zaken rond onderwerpen die
te maken hebben prostaatkanker. Bijzonder is
dat het aantal vrouwen dat deelneemt de laatste
jaren sterk stijgt.

Na de opening door Kees van den Berg,
voorzitter PKS, kreeg eerst Harm Kuipers
het woord. Deze voormalig wereldkampioen
schaatsen allround (1975) was tot 2012
hoogleraar bewegingswetenschappen aan de
Universiteit Maastricht en is bij PKS onder meer
betrokken als lid van de Kwaliteitsgroep en de
redactie van Nieuws.
Harm schetste de
ontwikkelingen van de IK VIND HET
laatste jaren op het
gebied van diagnose
BELANGRIJK OM LID
en behandeling van
prostaatkanker en
TE ZIJN VAN EEN
hoe PKS daar een rol
in speelt. Of het nou
PATIËNTENORGANISATIE
gaat om de tekst van
een keuzehulp, een
positief advies bij een
toekenningsverzoek van een medische studie of
bijvoorbeeld de tekst van een patiëntenfolder,
PKS heeft daar in toenemende mate een eigen
belangrijke positie in als patiëntenorganisatie. ›
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Ad Sitsen(l) bedankte Erik van Muilenkom voor zijn bijdrage

Deze oproep uit de informatiestand geldt ook
voor de overige regio’s

Ook in de pauze beantwoordde Guido Jenster vragen van de
deelnemers

Roderick van den Bergh sprak over
‘De behandeling van prostaatkanker en
hormoontherapie’

WIJ MERKEN DAT ER OP SEXUEEL
GEBIED DOOR DE ZIEKTE VEEL IN JE
RELATIE VERANDERT
De sprekers
Daarna werd op rappe en soms komische wijze
door dagvoorzitter Ad Sitsen, vrijwilliger van PKS
en net als Harm ook lid van de Kwaliteitsgroep en
de redactie van Nieuws, de presentaties van de
overige sprekers ingeleid. Ook organiseerde Ad
de mogelijkheid tot vragenstellen aan de sprekers
naderhand. Die sprekers waren:
Dr. Roderick C.N. van den Bergh, uroloog
St Antonius ziekenhuis Nieuwegein over
De behandeling van prostaatkanker met
hormoontherapie;
H.A.M. (Erik) van Muilekom MANP, verpleegkundig
specialist, Antoni van Leeuwenhoek over
Pijn(bestrijding) bij prostaatkanker en tot slot
Prof.dr.ir. Guido Jenster, hoogleraar experimentele
oncologische urologie, Erasmus MC met een
presentatie die als titel had Prostaatkanker, wat
biedt de toekomst.
Sjaak Storm (57 jaar) was voor het eerst op
een donateursdag. Sjaak: ‘Ik ben donateur
geworden nadat ik er dit jaar bij toeval er achter
kwam dat ik prostaatkanker had. Mijn vrouw zei
dat ik mijn PSA eens moest laten prikken.
Dat bleek foute boel te zijn. Inmiddels is mijn
prostaat verwijderd. Ik vind het belangrijk om
lid te zijn van een patiëntenorganisatie.’ Op de
vraag wat hij van de donateursdag verwacht gaf
Sjaak aan: ‘Ik weet het niet, ik laat me verrassen.’
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‘Je bent niet de enige met prostaatkanker.
Via een MRI werd vorig jaar vastgesteld dat ik
prostaatkanker heb. Je kunt jezelf in ieder geval
informeren over welke behandelmogelijkheden
er zijn. Mijn belangstelling gaat vooral uit
naar de lezing over de behandeling met
hormoontherapie’, aldus donateur
Gerard Kaandorp (66 jaar)
Muzikale afsluiting
In de pauze van het middagprogramma was er
een drukbezocht partnerprogramma onder leiding
van Dr. H.W. Elsevier, uroloog en sexuoloog
van het LUMC en Irma Boogh, vrijwilliger
partneractiviteiten van PKS. Dat deden zij niet
voor de eerste keer en ook nu weer was het
partnerprogramma volgeboekt!
Na een muzikale afsluiting door pianist Bert van
den Brink werd er in de Agnietenhof door de
aanwezigen in de foyer nog druk nagepraat over
de onderwerpen die die middag aan de orde
waren geweest. n
Rien en Ina Kouwenberg kwamen gezamenlijk
naar Tiel. Ina: ‘Ik kom hier om mijn man te
ondersteunen. Wij zijn hier voor het eerst, wat
leeft er, wat gebeurt er op het gebied van de
behandelingen, dat willen we weten. Ook ga ik
het partnerprogramma bezoeken. Wij merken
dat er op sexueel gebied door de ziekte veel
in je relatie verandert.’ Rien tot slot: ‘Ik ben
ook enthousiast over de bijeenkomsten in het
inloophuis in Dordrecht, lotgenotencontact is
belangrijk!
De presentatie van de inleiders op de
donateursdag 2019 zijn opgenomen en
in hun geheel terug te zien op https://
prostaatkankerstichting.nl/lotgenotencontact/
donateursdag/

Prettige
feestdagen...

Het bestuur wenst u, mede namens alle vrijwilligers,
prettige feestdagen en een zo goed mogelijk 2020
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< De sprekers worden bedankt (v.l.n.r.) Rob, Aart, Trineta, Herman
en Willem

Informatiemiddag
Zevende-Dags
Adventisten
Spijkenisse
In juli j.l. heeft PKS een verzoek
ontvangen van de Zevende-Dags
Adventisten uit Spijkenisse om hen
te helpen een Informatiemiddag over
prostaatkanker te verzorgen.
Aart J. van Dijk
Aangezien Spijkenisse in Zuid-Holland ligt
gingen Aart van Dijk en Willem de Hoog naar
Spijkenisse om één en ander te bespreken met
drs.ing. Colvin Overdiep, die de initiatiefnemer
van dit verzoek was. Hij had de laatste jaren zeer
regelmatig geluiden in de wandelgangen van
de organisatie over prostaatkanker opgevangen
en wilde graag de kerkgangers voorzien van
adequate informatie over deze ziekte.
Programma
Tijdens een lang en aangenaam gesprek
werd een afspraak gemaakt voor een
informatiemiddag op zaterdag 19 oktober j.l.
Colvin Overdiep vertelde onder andere dat een
substantieel deel van de leden van de ZevendeDags Adventisten van Surinaamse/Antilliaanse
afkomst is. Vanuit PKS is, in overleg met Colvin,
het volgende programma van 14.30 uur – 18.00
uur voorgesteld:
• Inleiding (dagvoorzitter Colvin Overdiep)
• Prostaatkanker: diagnose en behandeling 		
(Aart J. van Dijk, PKS)
• Wat kan de casemanager voor u betekenen?
(Trineta Kwidama-Sweet, ANSER Prostaat 		
Centrum)
• Wat kan de patiëntenvereniging voor u 		
betekenen? (Willem de Hoog, PKS)
• Muzikale omlijsting en pauze
• Drie lotgenoten van PKS vertellen hun verhaal
(Rob Meijer, Herman Pfeifle en
Willem de Hoog)
• Forum – gelegenheid tot het stellen van 		
vragen
• Afsluiting
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Mevrouw Trineta Kwidama-Sweet is, door PKS,
enerzijds uitgenodigd vanwege haar grote
kennis en ruime ervaring als casemanager voor
prostaatkankerpatiënten en anderzijds vanwege
haar Surinaamse/Antilliaanse afkomst. Het was
fijn om op die manier een ‘extra verbinding met
de zaal’ te maken. Zij vond het erg leuk om haar
presentatie te geven.
Op 19 oktober j.l. waren er 72 belangstellenden
in de zaal, waaronder 60 deelnemers van
Surinaamse/Antilliaanse afkomst, die zeer
geïnteresseerd waren en na de pauze veel
vragen stelden.
Na afloop vertelden twee aanwezigen dat
ze ook zo’n informatiemiddag willen gaan
organiseren in hun woonplaats. Colvin vertelde
dat verschillende deelnemers hadden laten
weten dat ze zeer onder de indruk waren van de
openheid van de sprekers.
Geslaagde middag
Enkele dagen na de informatiemiddag liet
Colvin weten: ‘Zaterdag 19 Oktober was voor
velen een geslaagde dag. De reacties stromen
binnen van andere kerkgemeenten om ook
zoiets te organiseren. Ook vanuit Suriname
heb ik een appbericht gekregen van één van
onze predikanten of de mogelijkheid aanwezig
is om zo’n bijeenkomst ook te organiseren in
Paramaribo. Ik heb hem verwezen naar de PKSS’.
Wij zijn benieuwd naar de vervolg initiatieven.
Voor ons was het ook een leerzame ervaring die
voor herhaling vatbaar is. n

Wat kan de casemanager voor u
betekenen?

Prostaatkanker: diagnose en behandeling

Onderzoek van het Algemeen Dagblad voor de jaarlijkse Ziekenhuis Top 100

Honderden kankerpatiënten
onder het mes in ziekenhuizen
die te weinig opereren
HET IS RAADZAAM OM
NAAR EEN ZIEKENHUIS
TE GAAN WAAR BEPAALDE
INGREPEN VAKER
PLAATSVINDEN

Berrie van der Heide
Hoe vaker je iets doet, des te beter
het gaat. 419 kankerpatiënten zijn
vorig jaar geopereerd in ziekenhuizen
die te weinig ervaring hadden met die
operaties.
Dat blijkt uit onderzoek van het Algemeen
Dagblad voor de jaarlijkse Ziekenhuis Top
100. Daarvoor zijn de operatiecijfers in
Nederlandse ziekenhuizen van acht soorten
kanker geanalyseerd, waarbij een minimumaantal
ingrepen is afgesproken. Uit het onderzoek blijkt
dat bijna een kwart van de ziekenhuizen één of
meer van deze zogenoemde operatienormen
niet haalt.

Grootste verschillen bij
blaas- en prostaatkanker
Elk jaar vergelijkt het Algemeen Dagblad (AD)
de kwaliteit van alle ziekenhuizen met elkaar. Ze
worden langs een meetlat van 33 criteria gelegd,
waaronder het halen van operatienormen.
In de ranglijst van dit jaar tellen de operaties bij
blaas- en prostaatkanker mee, juist omdat de
verschillen tussen ziekenhuizen hier het grootst
zijn.
Medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen
en patiëntenverenigingen hebben die
ondergrenzen afgesproken om de zorg
voortdurend te verbeteren en complicaties terug
te dringen. Als medisch specialisten een ingreep
niet goed in hun vingers hebben, kunnen op de
operatietafel dingen misgaan. ›
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Onderstaand de resultaten van het onderzoek
voor zo ver het prostaatkankeroperaties betreft.

DAT BIJNA EEN KWART VAN

Vijf ziekenhuizen haalden norm van
50 operaties niet in 2018
In vijf ziekenhuizen werd de norm niet gehaald. In
2018 gingen 174 patiënten met prostaatkanker
onder het mes in een ziekenhuis dat de eis van
tenminste vijftig operaties niet haalde.

DE ZIEKENHUIZEN ÉÉN OF

Bij meer dan 100 operaties per jaar
minder risico
Dat het raadzaam is om naar een ziekenhuis te
gaan waar bepaalde ingrepen vaker plaatsvinden,
wordt soms pijnlijk duidelijk. Van de mannen bij
wie in 2014 of 2015 in Nederland de prostaat
werd verwijderd, had meer dan een kwart
daarna last van blijvende incontinentie, bleek uit
analyse van het bij zorgverzekeraars bestelde
incontinentiemateriaal. In de ziekenhuizen waar
jaarlijks meer dan honderd van die ingrepen
worden uitgevoerd, was het risico hierop liefst
30 procent kleiner dan in ziekenhuizen die
minder ingrepen doen.

(6 procent) gebeurt dat ook relatief vaak, alleen
bij longkanker houden alle ziekenhuizen zich aan
de afspraken.

Aardverschuiving in 2019
Vanaf dit jaar gaat de ondergrens voor
prostaatkanker van vijftig naar honderd operaties.
Om die norm te halen moet dit jaar een
aardverschuiving plaatsvinden. In 2018 werden
zo’n 750 patiënten aan
hun prostaat geholpen in
ziekenhuizen die onder de
honderd operaties bleven
steken. Afgaande op het
incontinentieonderzoek
van zorgverzekeraars, zijn
afgelopen jaar mogelijk
zestig mannen nodeloos
incontinent geworden,
doordat zij onder het mes
gingen in een minder
ervaren ziekenhuis.
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UIT HET ONDERZOEK BLIJKT

Totaalbeeld
In totaal gingen 419 van de
ruim 25.000 operatiepatiënten met de door het
Algemeen Dagblad onderzochte ziekten vorig
jaar in een minder ervaren ziekenhuis onder het
mes. Dat lijkt misschien weinig (1,6 procent),
maar bij de ene vorm van kanker belandden
patiënten veel vaker in ziekenhuizen die zich niet
aan de afspraken houden, dan bij de andere.
Blaaskanker scoort het slechtst: daar gaan 120
van de ruim duizend patiënten onder het mes in
minder ervaren ziekenhuizen: ruim 11 procent. Bij
maagkanker (8 procent) en prostaatkanker

MEER VAN DEZE ZOGENOEMDE
OPERATIENORMEN NIET HAALT

Navraag bij de achttien ziekenhuizen die de
normen niet haalden, leert dat de verklaringen
daarvoor nogal uiteenlopen. Zo geeft het
Meander Medisch Centrum in Amersfoort de
feestdagen de schuld van het niet halen van de
norm. Dit ziekenhuis opereerde 47 patiënten aan
hun prostaat, drie te weinig. ‘Door vaak triviale
omstandigheden bij het plannen en verplaatsen
van de operaties, bijvoorbeeld rond vakanties en
feestdagen, is de norm in 2018 niet gehaald’, legt
de woordvoerder uit.
Samenwerken
Negen ziekenhuizen zagen vroegtijdig in dat ze
een operatienorm niet zouden halen en voerden
daarom halverwege of in het najaar van 2018 een
verandering door. Soms
was dit een samenwerking
met een gespecialiseerd
ziekenhuis. Andere
ziekenhuizen besloten
de ingreep helemaal
niet meer uit te voeren.
Zo verwijdert het LUMC
in Leiden geen prostaten
meer, doet het Rotterdamse
Maasstad Ziekenhuis geen
blaaskankeroperaties
meer en verwijst het
Reinier de Graafziekenhuis
in Delft patiënten met
alvleesklierkanker voortaan
door naar academische centra.
Nog vijf ziekenhuizen zeggen dit jaar iets te
hebben veranderd aan hun beleid.
Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in
Tilburg voerde twee jaar op rij te weinig
blaaskankeroperaties uit en verwacht dat het dit
jaar opnieuw ‘net boven of onder de norm’ komt.
Daarom moeten patiënten vanaf 1 januari voor
hun blaasverwijdering naar het Jeroen Bosch
Ziekenhuis in Den Bosch, zoals ook gebeurt ›

bij prostaatkanker. Tot die tijd overleggen de
urologen van beide ziekenhuizen twee keer per
week over de juiste aanpak.
Complexe puzzel
Minister Bruno Bruins van Medische Zorg denkt
desgevraagd dat het verbieden van ingrepen in
ziekenhuizen die niet aan de norm voldoen, niet
zomaar kan. ‘Ziekenhuizen kunnen niet op stel
en sprong elkaars ingrepen overnemen’, zegt
hij. Het ontbreekt volgens hem aan expertise,
capaciteit en OK-verpleegkundigen. ‘Alles bij
elkaar een complexe puzzel. Het concentreren
van oncologische behandelingen is dus niet in
een dag of enkele dagen geregeld.’
De uitspraak van de minister over ‘een dag of
enkele dagen’ is volgens het Algemeen Dagblad
opmerkelijk, omdat al in 2013 in het nieuws
kwam dat tientallen Nederlandse ziekenhuizen
niet voldeden aan operatienormen.
Edith Schippers, toen minister van Volksgezondheid, liet weten dat die ziekenhuizen moesten
stoppen met die operaties.

Concentratie
In de regio Rotterdam doen nu al zeven
ziekenhuizen alle prostaatkankeroperaties
samen in de Anser prostaatoperatiekliniek in
het Rotterdamse Maasstad ziekenhuis.
‘Vier operateurs hebben in de afgelopen dertien
maanden vijfhonderd prostaatoperaties verricht’,
vertelt uroloog Martijn Busstra van het Erasmus
MC. ‘Doel is dat elke operateur ongeveer
150 operaties per jaar zal uitvoeren.’ De eerste
resultaten zijn volgens hem veelbelovend.
‘De kans op blijvende incontinentie of
erectiezwakte is een stuk verminderd.’ n
Bron: bekijk op https://www.ad.nl/
binnenland/honderden-kankerpatientenonder-het-mes-in-ziekenhuizen-diete-weinig-opereren~a4cf57de/?utm_
source=email&utm_medium=sendafriend&utm_
campaign=socialsharing_web het hele onderzoek
van het AD en de reacties van ziekenhuizen per
kankersoort: waarom halen zij de operatienorm
niet?

Gezocht: deelnemers gebruikersgroep
digitale toegankelijkheid
PGOsupport wil samen met patiëntenorganisaties digitale zorg toegankelijker maken. Om dit te
realiseren willen we onder andere een gebruikersgroep opzetten voor het organiseren van demo’s
door ervaringsdeskundigen in de zorgsector. Met de demo’s wil PGOsupport zorgaanbieders live
laten ervaren welke toegankelijkheidsdrempels mensen kunnen ervaren bij digitale zorg.
Wie we zoeken
We zoeken nadrukkelijk mensen die digitaal vaardig zijn en die willen dat iedereen – ongeacht zijn of
haar beperking – gebruik kan maken van digitale zorg. Zij hebben belangstelling voor en ervaring met
(beperkingen bij) bijvoorbeeld persoonlijke gezondheidsomgevingen, patiëntenportalen of andere
e-healthtoepassingen. En ze kunnen dat vertalen naar de gewenste toegankelijkheid van deze digitale
zorg voor iedereen.
Op het moment dat we voornemens zijn een demo te organiseren, worden geïnteresseerden door
PGOsupport benaderd voor hun inbreng. Eventuele reiskosten worden vergoed.
Meer informatie en aanmelden
Wij horen graag of er binnen jouw patiëntenorganisatie of haar achterban mensen zijn die hier
mogelijk belangstelling voor hebben. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Bart Borsje,
adviseur digitale toegankelijkheid, via b.borsje@pgosupport.nl of 06 4049 3492. Ook eventuele
vragen beantwoordt Bart graag. n
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De lotgenoten
telefoon
oftewel
de 0800-lijn

Theo van Vliet
Wanneer bij mannen de diagnose
prostaatkanker is gesteld gaan zij vaak
op zoek naar meer informatie dan zij in
het ziekenhuis hebben gekregen.
Menigeen bezoekt dan ook de site van
ProstaatKankerStichting.nl en komt dan ook uit op
de pagina waar de lotgenotentelefoon vermeld
is, soms ontstaat hierna een eerste telefonisch
contact. De bezetting van de lotgenotentelefoon
bestaat uit 20 vrijwilligers verspreid over vijf dagen
per week. Het zijn niet alleen mannen, er zijn
vier vrouwen die de lotgenotentelefoon mede
bezetten. Uit reacties van lotgenoten is gebleken
dat hier vooral voor de partners behoefte aan is.
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Vooral luisteren
Alle mannelijke vrijwilligers die de lotgenotentelefoon bemannen zijn ervaringsdeskundige.
Hiermee onderscheiden zij zich van de medisch
specialisten en de specialistisch verpleegkundigen.
Deze hebben niet zelf ondervonden hoe het is om
prostaatkanker te hebben.
Onze taak bestaat vooral uit luisteren en waar
nodig ervaring te delen. Ook advies geven is een
onderdeel van ons werk waarbij wij zeker niet op
de stoel van de arts gaan zitten.
Jaarlijks worden wij geschoold m.b.t. de nieuwste
ontwikkelingen en behandelmethoden op het
gebied van prostaatkanker.

De training in 2018 is gedaan door
Maarten van de Doelen, arts-onderzoeker van
het Radboudumc. Op 27 november 2019 stond
opnieuw een training gepland, met als gast
Dr. Marcel Janssen, nucleair arts in het
RadboudUMC maar bij het ter perse gaan van
Nieuws 33 was daarover inhoudelijk nog niets
bekend.
Eens in de drie weken kan ik op maandag tussen
10.00 uur en 12.30 uur gebeld worden door een
lotgenoot.
Vaak log ik zondagavond al in op de 0800-lijn.
Dit gaat via het softwareprogramma mcin.nl.
De telefoontjes komen binnen op mijn
privételefoon zodat ik in alle rust eenieder
geconcentreerd te woord kan staan.
Ook uit het buitenland
De bellers zijn zeer divers, lotgenoten of hun
partner of één van hun kinderen. Ook belt soms
iemand vanuit het buitenland (België), éénmaal
heeft ook de NOS gebeld en soms bellen er
ook verpleegkundigen vanuit een ziekenhuis.
Wij zijn dus echt een vraagbaak. n
ADVIES GEVEN IS OOK
EEN ONDERDEEL VAN ONS
WERK

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

Postzegel niet
nodig

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

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

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

STEUN ONS EN WORD DONATEUR

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

Naam 				

m/v*

Adres 			
Postcode

plaats

Telefoonnummer 		

E-mail adres

Geboortejaar 		
meldt zich aan als donateur, waarvoor een jaarlijkse vrijwillige bijdrage geldt van minimaal
€ 30,00. Graag de bijdrage overmaken op rekening NL90INGB0006206109
t.n.v. ProstaatKankerStichting.nl te Utrecht.
Ondergetekende verleent hierbij eenmalige machtiging om van zijn/haar IBAN nummer 		
een bedrag van 			

(minimaal € 30,00) af te schrijven.

Datum 				

Handtekening

IBAN nummer
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Voorletters

Van ProstaatKankerStichting.nl gehoord via

EENMALIGE AUTOMATISCHE
AFSCHRIJVING
Een eenmalige automatische
afschrijving kan pas plaatsvinden
als u daar zelf toestemming voor
geeft.
Noteer uw IBAN nummer, naam,
adres, postcode + woonplaats en
datum op de machtiging, zet uw
handtekening eronder en stuur uw
machtiging naar ons toe.

Theo, Janny en een kleinkind op de oldtimer Trekker

Ik kan nu makkelijker zitten, geen last meer van knellende zaadballen

Theo Pater koos voor
chirurgische castratie
Tijdens de lotgenotenbijeenkomst op 1 november j.l. in het Beatrixziekenhuis
in Gorinchem was het zaaltje gevuld met, naast twee casemanagers en een
vertegenwoordiger van PKS, 20 lotgenoten en partners.

Aart J. van Dijk
Eén van die lotgenoten was Theo Pater.
Hij vertelde dat bij hem chirurgische castratie
heeft plaatsgevonden. Deze behandeling wordt
niet vaak toegepast, dit was reden om hem en
zijn vrouw te interviewen.
Theo (64) werkt bij een bedrijf dat allerlei soorten
vitrines bouwt. Theo heeft een oldtimer Trekker
waarmee hij en zijn vrouw Janny tochten maken,
ook in groepsverband. Theo heeft zes kinderen.
Acht jaar geleden trouwde Theo met Janny (67
jaar), die gewerkt heeft als kraamverzorgster en
in de bejaardenzorg. Samen genieten ze van de
natuur zoals de duinen en strand en hun caravan.
Probleem leek opgelost
Theo ging op 60 jarige leeftijd naar de uroloog
vanwege een blaasontsteking. Die werd
bestreden met een antibioticum. Het probleem

leek opgelost, maar herhaalde zich.
De uroloog bekeek de binnenkant van de
blaas en constateerde dat deze vol met kleine
ontstekingen zat. De uroloog vermoedde dat
het feit dat Theo diabetes type 2 patiënt is had
bijgedragen aan dit euvel. Met een nieuwe
antibioticum kuur werd het probleem opgelost.
In november 2018 werd bij Theo een verhoging
van de PSA vastgesteld: binnen een jaar van
2.5 naar 5.2! Er werden acht biopten genomen
waarvan er vier tumorweefsel bleken te bevatten
met een Gleasonscore van 9.
Uitzaaiingen
Uit nader onderzoek (PSMA-PET-scan) bleek dat
er sprake was van uitzaaiingen in twee ribben.
Daarom werd een hormoonbehandeling nodig
geacht. Theo wilde weten of er verschil is tussen
de bijwerkingen van een chemische castratie ›
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IK BEN EEN ECHTE
met behulp van medicijnen en een chirurgische
castratie waarbij de zaadballen in de balzak
worden verwijderd of gepeld. In het laatste geval
worden de testosteronproducerende cellen uit
de zaadballen verwijderd. Volgens de arts was
er geen verschil in bijwerkingen. Theo had een
duidelijke voorkeur voor chirurgische castratie
(zaadbal verwijdering). Dit kan onder lokale
verdoving, maar Theo wilde dit onder volledige
narcose ondergaan.
Theo heeft, zoals
verwacht, bijwerkingen.
Met name heeft hij veel
last van opvliegers.
Hij begint dan te
transpireren en zet
soms een hoofdband
op om transpiratievocht
op te vangen. Van
stemmingswisselingen
heeft hij niet veel last. De
seksualiteit is nagenoeg
verdwenen maar de

intimiteit zeker
KNUFFELKONT EN WE
niet. Janny: ‘Ik
ben een echte
KRUIPEN DAN OOK VAAK
knuffelkont
en we kruipen
LEKKER TEGEN ELKAAR
dan ook vaak
lekker tegen
elkaar aan!’. Theo: ’Ik kan nu makkelijker zitten
met mijn benen over elkaar, geen last meer van
knellende zaadballen’.
Beperkingen
Theo verricht nog steeds halve dagen
aangepast werk. Hij heeft wel wat
beperkingen, een half uur lopen
en zwaar tillen kan hij bijvoorbeeld
niet meer. Maar hij is opgeruimd en
samen met Janny geniet hij van de
dagelijkse dingen in plaats van mooie
toekomstige vergezichten. Een dag
niet gelachen is een dag niet
geleefd. n

Theo en Janny genieten van de natuur zoals
de duinen en het strand

Voorlichtingsbijeenkomst Ommelander Ziekenhuis

Informatieavonden
in Noord-Nederland
Jan Ruuls
Prostaatcentrum Noord-Nederland
(PCNN), een samenwerkingsverband
tussen de ziekenhuizen van de
Treant Groep, de Saxenburggroep en
het UMCG organiseerde in de maand
november drie publiekslezingen.
De eerste vond plaats op 4 november jl. in het
nieuwe Ommelander Ziekenhuis in Scheemda.
De opening en de eerste presentatie werden
verzorgd door mevrouw B. Landman, uroloog
in het OZG. Zij zette in een duidelijk verhaal de
problematiek rond prostaatkanker zoals diagnose
en behandelmogelijkheden uitéén.
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De uroloog van het Scheper Ziekenhuis in Emmen,
de heer L. Roelofs gaf een uitgebreide lezing over
radicale prostatectomie door middel van een robot.
De daarbij getoonde film maakte duidelijk dat zo’n
ingreep met grote precisie kan worden uitgevoerd.

De heer C. Hammer, radiotherapeut in het UMCG,
gaf in een duidelijke presentatie de mogelijkheden
van radiotherapie aan. Nieuw – en wellicht in 2020
beschikbaar – is de mogelijkheid om het aantal
bestralingen van 20 of meer terug te brengen naar
vijf bestralingen. Een mooie ontwikkeling, die veel
minder belastend is voor de patiënt.
Als sluitstuk van de avond gaf internist/oncoloog de
heer B. Poppema een lezing over de mogelijkheden
prostaatkanker te behandelen dmv chemotherapie.
Ook PKS kwam ruimschoots aan bod met ons
‘verhaal’ en de film.
Een zeer geslaagde avond waarbij de deelnemers
met veel en goede informatie naar huis gingen. n

Publiekslezing
prostaatkanker in het AvL

Erik van Muilekom, verpleegkundig
specialist urologie.

Fred Fontijn
In het overvolle auditorium van het
Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis
luisterden op 13 november ruim 300
patiënten en hun partners geboeid
naar de voor de tweede keer gehouden
publiekslezing over prostaatkanker (PK).
De bijeenkomst was voor iedere belangstellende
toegankelijk en werd strak en kundig geleid door
Erik van Muilekom, verpleegkundig specialist
urologie. De lezing is in zijn geheel terug te zien
op de site van www.AvL.nl.
In de lezingen van 20 minuten zijn veel
onderwerpen voorbijgekomen. Niels Graafland,
uroloog, over hoe de diagnose tot stand komt.
Marleen Kets, klinisch geneticus, over de rol van
erfelijkheid. Esther Wit, uroloog, liet aan de hand
van videobeelden de prostaatkanker operatie
met de robot zien. Floris Pos, radiotherapeutoncoloog, nam ons mee naar het hoe en wanneer
van stereotactische radiotherapie, kort maar
krachtig bestralen.

Bij ‘Eén van onze patiënten vertelt’ vertelde
een patiënt levendig en humoristisch over zijn
ervaringen met diagnose en behandelingen.
Ook had hij nog wel wat adviezen voor de medici.
Voor patiënten had hij het advies om vooral
donateur te worden van ProstaatKankerStichting.nl.
Het logboek had hem enorm geholpen.
Tot slot sprak Jeantine de Feijter, internistoncoloog, over de nieuwste geneesmiddelen
voor patiënten met uitgezaaide prostaatkanker.
De bijeenkomst werd afgesloten met de
beantwoording van een selectie uit de vele
vragen van de aanwezigen.
Niet alleen de huidige
stand van zaken werd
besproken maar de
DE OVERLEVING IS DE
toehoorders werd ook
een blik in (de nabije)
AFGELOPEN 20 JAAR
toekomst geboden.
Eigenlijk ongelooflijk als
VERBETERD DOOR
uw redacteur kijkt naar
de veranderingen sinds
VROEGDIAGNOSE EN
zijn eigen ervaringen met
PK uit zijn beginsituatie
BETERE BEHANDELING
(1999) en hoe het er nu
en in de toekomst aan toe
gaat. De overleving is de
afgelopen 20 jaar verbeterd door ›

25

vroegdiagnose en betere behandeling. De sterfte
is de afgelopen 20 jaar gelijk gebleven ca. 2.500
per jaar. Belangrijker: de gemiddelde overleving
is toegenomen. Een korte bloemlezing van
opvallende zaken:
De diagnose
De diagnose is al lang niet meer PSA meten en
min of meer ‘op goed geluk’ zes of zeven biopten
prikken. Bij een goede diagnose kunnen vele
middelen worden ingezet. Omdat een verhoogde
PSA meerdere oorzaken (leeftijd, vergrote
prostaat, ontsteking) kan hebben is verder
onderzoek nodig. Urinetest maar
vooral de MRI-scan zijn moderne
middelen. Zijn er voldoende
ZIJN ADVIES:
aanwijzingen voor een mogelijke PK
dan vindt een ‘geleide’ bioptering
PROBEER TOCH
plaats. De kans op een juiste en
nauwkeurige diagnose wordt
VERDER TE LEVEN
hiermee veel groter. Of biopten
nodig zijn is afhankelijk van: leeftijd,
PSA-waarde, rectaal onderzoek, prostaatvolume
en MRI-beelden. Bij ‘hoog risicopatiënten’,
bepaald door een combinatie van een PSA
hoger dan 20, de grootte van een tumor, een
hoge Gleasonscore (8 of hoger) is een PSMA
PET/CT-scan gewenst o.a. om uitzaaiingen op
te sporen. Conclusie van uw redacteur: optimale
zorg voor de patiënt begint bij een goede
diagnose. Ga daarom van begin af aan naar een
goed geoutilleerd centrum binnen een gedegen
samenwerkingsverband.
Erfelijkheid prostaatkanker
Gelukkig is slechts in 5 tot 10% sprake van
erfelijkheid. Onderzoek (PSA-meting) is
aan te bevelen wanneer bij drie of meer
familieleden of twee of meer eerste of
tweedegraads familieleden PK voorkomt. Het
huidig advies (richtlijn 2016) is dan om bij
eerstegraadsverwanten met een leeftijd van 50
tot 75 jaar, om de twee jaar PSA bij de huisarts
te laten meten. Een bezoek aan een klinisch
genetisch spreekuur kan zinvol zijn als PK vaak
in de familie voorkomt. Afwijkingen in bepaalde
genen, waaronder borstkanker genen, kunnen
uitsluitsel geven over al dan niet erfelijke aanleg.
In enkele gevallen kan het zinvol zijn
DNA-onderzoek te doen ten behoeve van
therapie keuze. Conclusie: erfelijke aanleg
komt in 5 tot 10% voor. Stamboomgegevens
zijn daarvoor belangrijk. Bij erfelijke aanleg is
familieonderzoek mogelijk voor preventie of
betere controles bij familieleden. Meer informatie
hierover is ook te vinden op www.stoet.nl
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De prostaatkankeroperatie
De meeste operaties worden tegenwoordig met
de Robot uitgevoerd. Voor succesvolle operaties
met minimale schade als incontinentie
en/of impotentie is ervaring essentieel. Het AvL
fungeert als centrum voor de regio Amsterdam
waar pk-operaties worden geconcentreerd in
het prostaatkanker netwerk (PKNW). Gestreefd
wordt naar een volume van 750 operaties per
jaar! Daarbij wordt samengewerkt met operateurs
vanuit het VUmc en Noordwest ziekenhuisgroep
Alkmaar. Maandelijks vindt kwaliteitsoverleg
plaats met operateurs binnen PKNW.
Esther Wit liet aan de hand van levendige en
kleurrijke videobeelden het verloop van een
zenuwsparende robot geassisteerde operatie zien
(radicale prostatectomie). Ook werd uitgebreid
ingegaan op het vinden en operatief verwijderen
van lymfkliermetastasen. In de toekomst:
PSMA geleide chirurgie. Ook voorafgaand
aan radiotherapie van de prostaat. Het zal
ook mogelijk worden lymfkliermetastasen met
robotchirurgie te verwijderen voor zover deze
zich in het bekken bevinden.
Stereotactische radiotherapie
In Nieuws 29 werd uitgebreid aandacht besteed
aan een nieuw bestralingsapparaat de MRI-linac.
Dit apparaat voor nauwkeurige bestraling wordt
momenteel volop ingezet. Dr Floris Pos ging
deze keer in op weer een nieuwe bestraling: de
stereotactische radiotherapie. Deze therapie
bestaat uit een korte serie van zeer nauwkeurige
bestralingen met een hoge dosis per keer. In
plaats van 20 tot 35 bestralingen kan worden
volstaan met ca. vijf bestralingen in twee tot drie
keer per week.
De patiënt
is dan in
OOK HAD HIJ NOG WEL WAT
twee weken
klaar met de
ADVIEZEN VOOR DE MEDICI
bestralingen
in plaats van
vier tot zeven
weken. Dit is
patiëntvriendelijk, goedkoper en leidt tot
kortere wachtlijsten. Doordat de bestraling
zo nauwkeurig plaatsvindt is de kans op
beschadiging van omringend gezond weefsel
veel kleiner. Voorwaarde is vooralsnog wel
dat er sprake van een zogenaamde T1 of T2
stadiëring. En een Gleasonscore kleiner of gelijk
aan zeven en een PSA kleiner of gelijk aan 20.
Dat wil zeggen dat de tumor zich binnen het
prostaatkapsel bevindt en minder agressief is
(laag risico tumoren). Dit omdat de hoge ›

bestralingen anders gezond weefsel blijvend
zouden beschadigen met nare gevolgen van
dien. De ontwikkelingen gaan snel en in de
toekomst worden ook bestralingen van meer
en uitgebreidere tumoren mogelijk. Overigens
vindt deze vorm van bestraling momenteel nog
uitsluitend in onderzoeksverband plaats.
Een van onze patiënten vertelt…
Op levendige en humoristische wijze vertelde
een patiënt zijn ervaringen. Te beginnen met een
verzoek aan de huisarts voor een PSA-meting.
Zoals zo vaak werd dit aanvankelijk afgeraden.
Uiteindelijk bleek de uitslag 23. Na het nemen
van biopten bleek sprake van PK. Verder
onderzoek wees uitzaaiingen aan. Wat nu? Zijn
advies: wordt lid van ProstaatKankerStichting.nl.
Je krijgt dan een boek met heel veel informatie.
Ook ging hij in op zijn ervaringen met artsen
die vaak wel rationele opmerkingen maakten
maar op een wijze dat dit toch wel erg hard
‘binnenkomt’. Zijn advies: probeer toch verder
te leven. Zijn ervaring: je leert er mee omgaan.
Velen om hem heen zijn gestorven aan kanker.
Daarmee vergeleken heeft hij het getroffen.
En de toekomst? Zijn hoop is gevestigd op de
medici en de ontwikkelingen om PK te bestrijden,
het leven te verlengen en leefbaar te houden.
Blijf doen wat je leuk vindt.
De nieuwste geneesmiddelen
Uitgebreid werd ingegaan op de
behandelingsmogelijkheden als genezing niet
meer mogelijk is. Tegenwoordig zijn daar vele
middelen voor en de verwachting is dat daar nog
vele bijkomen. Zie hiervoor ook het artikel ‘Beste
medicijn’ elders in dit blad. Hoewel genezen niet
meer mogelijk is, is remmen van de ziekte vaak
(soms ook langdurig) wel mogelijk. De trits is vaak
Androgeen deprivatie therapie: het onderdrukken
van het hormoon testosteron dat als voeding
voor de tumorcellen dient, chemotherapie en
weer aanvullende hormoontherapie. En dan
zijn er nog nieuwe aanvullende behandelingen
mogelijk of op komst. Onderzoek vindt nog
plaats naar de effectiviteit van verschillende
behandelmogelijkheden, de volgorde en
combinatiebehandelingen. En de effectiviteit van
nieuwe behandelingen. De bijwerkingen zijn vaak
aanzienlijk. Kwaliteit van leven speelt bij de keuze
van de behandelopties dan ook een grote rol.
Bij verschillende vormen van kanker wordt met
succes immuuntherapie gegeven. Onder andere
bij melanoom, longkanker en blaaskanker. Helaas
is in PK nog niet veel succes geboekt.

ERFELIJKE AANLEG KOMT
IN 5 TOT 10% VOOR
Vragen?
Begrijpelijk dat de aanwezigen vele vragen
hadden na al deze informatie. Erik van Muilekom
maakte hier een selectie uit en er werd hier
nog een klein half uur tijd aan besteed. De
vragen betroffen gaat bestraling vaak samen
met hormonale therapie? Vaak wel. Kun je
stereotactische bestraling combineren met
brachytherapie? Soms wel mits het kleine
ingekapselde tumoren betreft. Mogelijkheid tot
bestralen van aangetaste lymfeklieren? Ja, mits
beperkt tot het bekken. Is het een idee om een
prostaat preventief te verwijderen bij risico op
PK? Dit is niet echt een optie. Dan zou je eerder
aan screening kunnen denken. Als je biopten
neemt loop je dan niet het risico dat kankercellen
zich verspreiden? Uit de praktijk blijkt dat dit
niet zo is. Wat heeft de voorkeur, nazorg in het
ziekenhuis of bij de huisarts? Dit is in onderzoek.
Op dit moment weten we dat nog niet. Wanneer
haal je lymfeklieren eruit? Dat hangt af van de
risicoscore. Is die hoog dan overwegen we een
operatie. Maar dit is niet zonder risico. Zoals
vochtophoping en ontstekingen. Soms heftige
complicaties. Wanneer kan er zenuwsparend
worden geopereerd? Dat hangt ervan af of de
tumor door het prostaatkapsel is gegroeid. In
dat geval is zenuwbesparing vaak niet mogelijk.
Hoe vaak moet je nu bij hormonale therapie PSA
prikken, elke maand om de drie maanden na een
half jaar? Je wilt niet te vaak prikken. Meestal
kom je op drie maanden. Maar als je merkt dat
de therapie uitgewerkt raakt dan is wat vaker
prikken vaak wel wenselijk.
Erik van Muilekom
sloot hierna deze
zeer geslaagde en
leerzame avond af onder
dankzegging aan alle
sprekers. Na afloop
werden de sprekers
nog lang bestookt met nieuwe vragen. Voor
belangstellenden in de hele avond verwijs ik
nogmaals graag naar de website van het Avl:
www.avl.nl en gebruik de zoekfunctie voor
Publiekslezingen. n
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Eindelijk duidelijk welke behandelvolgorde het beste is bij uitgezaaide prostaatkanker

Wat geeft het beste
resultaat?

Fred Fontijn
Bij uitgezaaide of terugkerende
prostaatkanker (PK) werd en wordt
vaak als eerste een hormoontherapie
gegeven.
PK-cellen worden mede gevoed door
het hormoon testosteron. Een hormonale
behandeling heeft als doel de aanmaak van
testosteron te blokkeren, een chemische
castratiebehandeling. PK-cellen worden dan
niet meer gevoed en raken in een soort
‘slaapstand’ of sterven zelfs gedeeltelijk af.
Bij enkele patiënten werkt dit langdurig maar bij
de meeste patiënten vinden PK-cellen andere
wegen om zich te voeden en gaat de tumor na
verloop van tijd weer groeien. Deze patiënten

zijn dan ‘castratieresistent’ geworden (mCRPC).
Merkbaar aan een weer oplopende PSA
(Prostaat Specifiek Antigeen).
Als volgende middel (2e lijn) wordt vaak gekozen
voor een chemobehandeling. Docetaxel of
cabazitaxel. In Nederland wordt meestal als
eerste gekozen voor docetaxel. Taxel verwijst
naar de Taxusplant, een veelgebruikte conifeer.
De bladeren en vooral de zaden bevatten het
hoogst giftige taxine,
een grondstof voor
chemobehandeling.
OOK DE GEMIDDELDE
Kankercel ongevoelig
OVERLEVING WAS
maken
Ook na een
SIGNIFICANT BETER
chemobehandeling zal
op een gegeven moment
de PSA weer oplopen; een teken dat de tumor
weer groeit. Als 3e lijns behandeling wordt dan
vaak een ‘androgeenblokker’ ingezet. Omdat
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patiënten die castratieresistent zijn geworden niet
of nauwelijks op hormoontherapie meer reageren
wordt een ‘anti-androgeen’ middel (AR) ingezet.
Dit middel maakt de kankercel ongevoelig
voor testosteron. AR middelen voor PK zijn
enzalutamide en abiraterone. Enzalutamide
blokkeert de ‘receptor’ waardoor testosteron
geen voedsel meer is voor de PK-cellen.
Arbiraterone legt ook de resterende
testosteronproductie vanuit de bijnieren
stil. Omdat beide middelen hetzelfde
aangrijpingspunt hebben, is de werkzaamheid
van het tweede
middel meestal
gering als het
OOK NA EEN
eerste middel
niet werkt of
CHEMOBEHANDELING ZAL
is uitgewerkt.
Behandeling van
OP EEN GEGEVEN MOMENT
deze middelen
direct na elkaar
DE PSA WEER OPLOPEN
heeft weinig
zin. Dus geen
abiraterone direct na enzalutamide of andersom.
Omdat chemotherapie per infuus wordt gegeven
en de AR middelen met een pil wordt ook wel
eerst gestart met een AR middel omdat dit
als minder belastend wordt ervaren. Ook de
bijwerkingen zijn verschillend bij beide soorten
middelen.
Wat is de beste behandelvolgorde?
Prof. Ronald de Wit, internist-oncoloog,
verbonden aan het ErasmusMC Kankerinstituut,
heeft leiding gegeven aan de grote studie CARD
waarin vijf DUOS ziekenhuizen participeerden en
die in 13 landen in Europa gelopen heeft. Binnen
deze studie werd onderzocht of patiënten die
al abiraterone (of enzalutamide) en docetaxel
hebben gehad als volgende het beste kunnen
worden behandeld met cabazitaxel of toch beter
met nog een andere androgeenblokker kunnen
worden behandeld (abiraterone of enzalutamide).
De juiste behandelvolgorde is lang een punt van
twijfel geweest. Door de CARD studie lijkt daarin
nu duidelijkheid te zijn gekomen.
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Opnieuw chemo of toch een tweede AR
remmer?
Wat doet chemotherapie cabazitaxel of een
2e AR remmer (abiraterone na enzalutamide of
enzalutamide na abiraterone) na docetaxel?
De vraag is dus wat geeft het beste resultaat,
een tweede chemotherapie met cabazitaxel
(na docetaxel) of een AR remmer die nog niet
eerder was gegeven. Dus abiraterone na
eerdere enzalutamide of andersom. Doel van

de studie was welke behandeling de meeste
kans bood op een langere ziekte-progressievrije
periode en overleving. Daarnaast werd ook naar
andere zaken gekeken zoals PSA-respons, bot
gerelateerde complicaties, kwaliteit van leven en
bijwerkingen.
Uit het onderzoek onder 255 patiënten bleek
dat een tweede chemotherapie met cabazitaxel
tot een twee keer zo lange ziekte-progressievrije
periode leidde dan na het gebruik van een
tweede AR remmer: 8 versus 3,6 maanden.
Dit resultaat was ook statistisch sterk relevant.
Ook de gemiddelde overleving was significant
beter: 13,6 versus 11 maanden. Ook de
andere punten zoals minder pijnklachten,
botcomplicaties PSA respons toonden
verbetering. Let wel: bovenstaande cijfers zijn
gebaseerd op gemiddelden. Iedere kanker is
evenals een patiënt uniek en dus kan individueel
de uitkomst van persoon tot persoon verschillend
zijn.
Conclusie
Voor patiënten met een uitgezaaide hormoon
resistente prostaatkanker verdient een tweede
chemobehandeling met cabazitaxel na
docetaxel sterk de voorkeur boven een tweede
behandeling met een nog niet eerder gekregen
AR remmer. Deze uitkomst zal (wereldwijd) tot
aanpassing van richtlijnen en behandeling van
patiënten met prostaatkanker leiden.
Voor meer informatie over dit onderwerp
verwijzen wij naar DUOS
(https://stichtingduos.nl). Informatie over
DUOS kunt u ook nalezen in Nieuws nr. 24 van
september 2017 bladzijde 15. n
(Bovenstaand artikel is ontleend aan de
Nieuwsbrief van DUOS d.d. 4 oktober 2019)

Een bijzonder ervaringsverhaal

Fietsen
als reddingsboei

Henk Sepers, ‘door te fietsen schuif ik de denkbeeldige finishlijn vooruit.’

Berrie van der Heide
Ieder mens reageert anders als hij
wordt geconfronteerd wordt met de
diagnose prostaatkanker.

Voor Henk Sepers startte na die diagnose wat hij
noemt de etappe van zijn leven: een koers die hij
Ride 4 the Mission (R4TM!) heeft genoemd en die
hem inmiddels, al fietsend, in drie jaar tijd ruim
50.000 km verder heeft gebracht.
Henk Sepers (62) kreeg in 2016 de diagnose
prostaatkanker te horen. Omdat hij ’s nachts wat
EEN SPORTIEVE LEVENSHOUDING
HELPT HET VERSCHIL TE MAKEN
TUSSEN EEN PLEZIERIG LEVEN OF EEN
LIJDZAAM LEVEN

vaker uit bed moest
om te plassen liet hij
zoals hij zelf zegt ‘een
APK-tje doen’. Binnen
een dag belde de
huisarts: hij had een
torenhoge PSA. Henk
en zijn vrouw Jennie
hadden kort daarvoor
gehoord dat hun zoon
van lymfeklierkanker genezen was en nou had
hij zelf ook kanker. Om de gevolgen van de
25 bestralingen en de hormoontherapie op te
vangen is Henk, die al een racefietser was, nog
héél veel meer gaan fietsen. Dagelijks heen en
weer van zijn woonplaats Okkenbroek naar
zijn werk als hoofd bedrijfsvoering bij Defensie
in Lettele. Met een extra ‘ommetje’ van
25 kilometer, iedere werkdag weer. Maar ook
nam hij deel aan het Nationaal Militair
Kampioenschap Wielrennen (NMK) en fietste hij
dit jaar in Mallorca voor een ‘hoogtestage’ en
reed hij de route van de 900 km die de Prinses
Irenebrigade aflegde vanuit Normandië naar
Nederland in WO II. ›
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Denkbeeldige finishlijn
Voor Henk is het duidelijk: ‘een sportieve
levenshouding helpt het verschil te maken tussen
een plezierig leven of een lijdzaam leven. Door
te fietsen schuif ik de denkbeeldige finishlijn
vooruit. Heel ver vooruit zelfs. Wie weet vindt
de medische wetenschap in de tussentijd een
remedie die de meet ver buiten mijn gezichtsveld
trekt’.
Ook heeft Henk de afgelopen drie jaar tijd
kunnen vinden om zijn ervaringen als chronisch
patiënt met prostaatkanker op te schrijven in een
verhalenbundel. Wat doet de antihormoonkuur
met hem en wat betekent deze voor de relatie
met zijn echtgenote. Daar gaat het over. Die
bundel heet, hoe kan het anders, ‘Fietsen als
reddingsboei’. Henk: ‘Als de aanmaak van
testosteron volledig wordt platgelegd is dat
een vorm van chemische castratie. De impact
daarvan is enorm’. Hoe Henk daar mee om gaat
heeft hij in zijn verhalenbundel aan het papier
toevertrouwd.

Missie geslaagd
Op de vraag waarom Henk zijn verhalenbundel
heeft uitgegeven zegt Henk: ‘Als ik met dit boek
één iemand kan helpen na de diagnose (prostaat)
kanker een sportief leven te leven en zijn of haar
etappekoers richting te geven over kasseien,
goed lopend asfalt, door diepe dalen en over
hoge bergen, dan is mijn missie geslaagd!’. Kies
daarbij vooral een sport die bij u past is tot slot
zijn advies.
Fietsen als reddingsboei wordt door Henk Sepers
in eigen beheer uitgegeven en is te bestellen
via https://www.bravenewbooks.nl/site/index.
php?r=userwebsite/index&id=henksepers voor
€ 19,95. Met de netto opbrengst steunt Henk
goede doelen. n

WIE WEET VINDT DE MEDISCHE
WETENSCHAP IN DE TUSSENTIJD EEN
REMEDIE DIE DE MEET VER BUITEN
MIJN GEZICHTSVELD TREKT’.

Opnames interviews Prostaatkankerwijzer
gestart!
ProstaatKankerStichting.nl ontwikkelt een online keuze-instrument dat mensen helpt inzicht te krijgen in
‘wat je kunt verwachten’ na en tijdens de behandeling van prostaatkanker en eventueel kan helpen bij
het maken van keuzes voor een behandeling. Een belangrijk onderdeel van deze Prostaatkankerwijzer
zijn video’s met ervaringsverhalen van verschillende prostaatkankerpatiënten, ingedeeld in behandelingen
en onderwerpen (een voorbeeld van een
vergelijkbaar platform is
www.nierwijzer.nl).
De deelnemers praten over
onderwerpen als ‘kwaliteit van leven’,
‘bijwerkingen’, ‘angsten en zorgen’,
‘intimiteit’ en ‘energie’ na en tijdens
hun behandelingen. Er zijn al
ca. 20 interviews opgenomen, waarin
de deelnemers erg openhartig zijn
geweest.
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Het is de bedoeling dat de
Prostaatkankerwijzer medio 2020
wordt geïntroduceerd. n

Zolang er hoop is

Tijd: een bijzonder gewone dag
Wanneer Aretha uitgezongen is doe ik de lichten uit. Ik zet de verwarming op 16 en
ga zo stil mogelijk in het donker naar boven.
Ate Vegter

Ik kleed mij uit en doe mijn Hema pyjama
aan. Ik pak op de tast het zaklampje van mijn
nachtkastje. Het geeft een zwak licht. Ik pak de
roze wasmand en ga op zoek naar Tommy. Hij ligt
op het plateautje van de trap. Ik ben er rakelings
langs gelopen. Hij slaapt als een poes: diep en
alert. Ik loop naar hem toe en houd de wasmand
schuin. Hij springt er onmiddellijk in. Met de
spinnende poes in de wasmand ga ik terug
naar boven. Hij slaapt verder naast ons bed in
de wasmand. Ik
kruip erin en val
DE PSA IS AANZIENLIJK
in slaap.
Lunchen
Ik ga tussen
de middag
ZELFS
lunchen bij Toko
Bandung, zoals
ik zo vaak deed met een collega, toen ik nog
werkte: saté lontong en een glas water. Het
smaakt prima en ik bestel ook een maaltijd om
mee te nemen voor vanavond: bami en gele rijst
met kip, rundvlees en groenten.
IS GEZAKT, GEHALVEERD

Dan rijd ik naar mijn werk. Ik heb geen plek
meer in de parkeergarage en zet de auto voor
de ingang hoogbouw. Ik loop naar binnen. Mijn
pasje doet het nog, zoals afgesproken. Ik pak
de lift.Op de zesde stap ik uit en pak koffie. Het
voelt zeldzaam vertrouwd. Nu ik hier ben mis ik
juist dat vertrouwde gevoel heel erg. Hoe absurd

normaal is dit alles. Alsof ik van vakantie terug
ben. Ik loop de afdeling op en geniet van de
verrassing. We kletsen wel een uur en ik vergeet
de tijd.
Ik vertrek mooi op tijd, maar zie dat er veel
file staat. Eerst wil Tom links-, maar dan toch
weer rechtsom over de ring. Uiteindelijk valt
het allemaal mee en meld ik mij slechts vijf
minuten te laat op de verkeerde poli. De
computeraanmeldzuil van poli 2 wijst mij terecht:
ik moet naar poli 3. Daar is het druk en ik vind
maar net een plekje om te zitten. Op een scherm
lees ik de uitlooptijden van de verschillende
artsen. Mijn dokter heeft een vertraging van 30
minuten die uiteindelijk oploopt tot 70 minuten.
Gelukkig heb ik Vaderliefde van Thomése bij me.
Ik heb nu alle tijd om even te lezen.
Goed nieuws
Wanneer ik aan de beurt ben, verontschuldigt
de dokter zich voor het uitlopen. Dan kijkt hij
op het scherm in mijn dossier, concentreert
zich even en zegt dat hij goed nieuws heeft:
de PSA is aanzienlijk gezakt, gehalveerd zelfs.
Dat is inderdaad goed nieuws. De waarde is nu
bijna weer net zo laag als een jaar geleden. We
praten nog even door en dan loop ik opgelucht
naar buiten, naar de parkeergarage. Ik heb nu
weer alle tijd. Tijd is bijzonder. Wat een heerlijke,
gewone dag. n
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2. Giftig en luidruchtig reptiel 3. Buurland van Koeweit 4. ... Elton John, geridderde muzikant 5. ...broer, Nederlandse
rapper 6. Kledingstuk 7. Zweeds woonwarenhuis 8. Vinnige klap 9. Harmonieus, melodieus 10. Teach-..., winnaar van
het Eurovisiesongfestival 1975 11. ... Guardiola, Spaanse voetbaltrainer 12. Geslepen, slim 13. Van zich uit laten gaan,
uitstoten 14. Zaalsport 17. ... Jansen, zanger van Meisjes met rode haren 19. Past na me, men en meng 21. Prairiewolf
23. Past na zo en voor maar 24. Kraan 27. Het geheel van verdiensten 29. De ... van Beethoven, met Ode an die
Freude 32. Overbuur van de Welshman 34. Past voor relatie en ex 39. Prima, akkoord 41. Vrijer 43. Beminde, schat
45. Biljartstok 47. Rommel, oude troep 50. Past na alles en voor niet 51. Huwelijkskleding 52. ... de Graaff,
presentatrice van Studio Sport 54. Epos van Homerus 55. Uitgebreid Indonesisch eten 57. Iemand die willoos
gemanipuleerd wordt 58. ... Heung-min, aanvaller van Tottenham Hotspur 59. Kortstondige ischemische aanval
60. Opzouten 62. Vermoorde Amerikaanse rapper 66. Overal 68. Tropische vrucht 70. Past na pas en plas 72. Hautaine
houding 73. Vonnis 75. Een honderdduizendste km 77. Gereedschap om metaal te bewerken 80. ... de Bruijn, architect
85. Land van de rijzende zon 87. Stukje dat je rent voor een sprong 88. Soms 90. Pret, vrolijkheid 98. Ma Belle ..., Tee
Set 99. Hoogste punt 100. ... en Gomorra, Bijbelse steden 101. Abdijbier 102. ... Macron, president van Frankrijk
103. Vers, ongebruikt 104. Afslagplaats bij golf 105. Vliegveld bij Parijs 108. Plastic speelgeld 109. Eiland in de
Noordelijke IJszee 111. ... Verhofstadt, Vlaamse politicus 112. ... Ivanović, Servische tennisspeelster 114. Probleem op
het spoor 115. ... Courbois, actrice 117. Baanbreker, voortrekker 119. Badkamerattribuut 121. Pijnlijk, zuur
123. Rivier in Zuid-Holland 125. Voedsel 127. Piet ..., acteur die Malle Pietje speelde 130. Religieuze activiteit
132. Hoofdstad van Egypte 136. ... Knol, vlogger 140. ... Kees, boekenserie en film 142. Verdikking van de huid
144. Stad in Zwitserland 145. Born in the ..., Bruce Springsteen 146. Tolbeweging van een bal 147. Vervallen
overblijfsel 148. Past voor das en den 149. Levenslucht 150. Geestdrift 152. Tot op dit ogenblik 154. Past na stop en
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Een middag met Harm Kuipers
Bert Denessen

Op donderdag 21 november j.l. waren
Harm Kuipers en Bert Denessen van
ProstaatkankerStichting.nl te gast bij
de senioren vereniging in Hout-Blerick
(Venlo).
Om twee uur werden de ruim 75 aanwezigen in
het Zalzershof gebouw
welkom geheten
door de voorzitter
van de organiserende
vereniging. Hij sprak
de wens uit dat Harm
naast prostaatkanker
ook aandacht wilde
besteden aan het
verband tussen kanker, bewegen, gezond eten en
een goed sociaal leven voor kankerpatiënten.
Bert vertelde als eerste spreker over de
activiteiten die PKS de afgelopen jaren in Limburg
heeft georganiseerd. De opvolger van Bert, Toine
Kaas, was ook aanwezig; hij zal de activiteiten van
PKS in deze provincie verder gaan uitdragen.
Inmiddels had Harm Kuipers de microfoon ter
hand genomen om over prostaatkanker van
diagnose tot de nieuwste behandelmethoden te
vertellen.

Ook andere vormen van kanker werden door
Harm op een voor iedereen begrijpbare wijze
toegelicht.
De vragenronde, waar veel gebruik van werd
gemaakt ontbrak ook hier niet.
Harm en Bert werden door de organisatie met
een luid applaus en onder overhandiging van een
flesje wijn voor hun inspanningen bedankt.
Voor alle aanwezigen was er na afloop een
PKS-tasje met informatiemateriaal beschikbaar.
Een prima voorlichtingsmiddag waarop de
aanwezigen een duidelijk beeld hebben gekregen
dat de patiëntenvereniging PKS ook anno 2019
een belangrijke rol vervult ten behoeve van
patiënten en een vraagbaak voor velen
kan zijn. n

Inloophuis in uw omgeving?
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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Bijeenkomsten Agenda
Bijeenkomsten
Waar
Plaats
Datum
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis De Eik
Eindhoven
2 januari
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis Camino
Nieuwerkerk a/d IJssel 9 januari
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis ’t Praethuys
Alkmaar
14 januari
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis Carma
Naaldwijk
14 januari
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis De Cirkel
Helmond
20 januari
Lotgenotenbijeenkomst
Vicki Brown Huis
Den Bosch
23 januari
Lotgenotenbijeenkomst
Lange Land Ziekenhuis
Zoetermeer
23 januari
Lotgenotenbijeenkomst
Beatrix Ziekenhuis
Gorinchem
28 januari
Partnerbijeenkomst
Inloophuis ’t Praethuys
Alkmaar
28 januari
Lotgenotenbijeenkomst
Ziekenhuis Bernhoven
Uden
28 januari
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis Debora
Delft
28 januari
Spreekuur prostaatkanker
Toon Hermans Huis
Tiel
30 januari
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis De Eik
Eindhoven
6 februari
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis Midden Brabant
Tilburg
10 februari
Lotgenotenbijeenkomst
Maasstad Ziekenhuis
Rotterdam
11 februari
Lotgenotenbijeenkomst
Bravis Ziekenhuis
Roosendaal
11 februari
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis ’t Praethuys
Alkmaar
11 februari
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis De Honingraad
Breda
17 februari
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis De Cirkel
Helmond
17 februari
Lotgenotenbijeenkomst
Haga Ziekenhuis
Den Haag
20 februari
Bijeenkomst voor prostaatkankerpatiënten (exclusief)
Inloophuis ’t Praethuys
Alkmaar
20 februari
Lotgenotenbijeenkomst
Maasziekenhuis Pantein
Beugen
21 februari
Lotgenotenbijeenkomst
Vicki Brown Huis
Den Bosch
27 februari
Spreekuur prostaatkanker
Toon Hermans Huis
Tiel
27 februari
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis De Eik
Eindhoven
5 maart
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis Camino
Nieuwerkerk a/d IJssel 5 maart
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis ’t Praethuys
Alkmaar
10 maart
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis Carma
Naaldwijk
10 maart
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis De Cirkel
Helmond
16 maart
Lotgenotenbijeenkomst
Ziekenhuis Bernhoven
Uden
17 maart
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis Debora
Delft
24 maart
Lotgenotenbijeenkomst
ARDZ
Goes
25 maart
Lotgenotenbijeenkomst
Vicki Brown Huis
Den Bosch
26 maart
Lotgenotenbijeenkomst
Lange Land Ziekenhuis
Zoetermeer
26 maart
Spreekuur prostaatkanker
Toon Hermans Huis
Tiel
26 maart
Lotgenotenbijeenkomst
Inloophuis Midden Brabant
Tilburg
30 maart
					
					

Tijd				
14.00/16.00						
14.30-16.30						
10.30/12.00						
15.30/17.00						
14.00/16.00						
14.00/16.00						
10.15/12.00						
09.30/11.30						
10.30/12.00						
10.00/12.00						
16.00/17.30						
10.00/12.00						
14.00/16.00						
14.00/15.30						
14.30/17.00						
14.00/16.00 					
10.30/12.00						
14.00/16.00						
14.00/16.00						
19.00/20.30 					

19.30/22.30				
14.00/16.00						
14.00/16.00						
10.00/12.00 					
14.00/16.00						
14.30-16.30						
10.30/12.00						
15.30/17.00						
14.00/16.00						
10.00/12.00						
16.00/17.30						
14.00/15.45						
14.00/16.00						
10.15/12.00						
10.00/12.00						
14.00/15.30						
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Uitkomst proefschrift

Voeding helpt mensen
met kanker

Berrie van der Heide

September van dit jaar promoveerde
dr. ir. Merel van Veen op het onderwerp
informatievoorziening over voeding en kanker.
De titel van haar proefschrift luidt: Improving
information provision on nutrition and cancer For cancer survivors and health professionals.
Uit haar proefschrift is gebleken dat mensen die
na de diagnose meer bewegen en gezonder eten
een betere kwaliteit van leven ervaren.
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De afgelopen vijf jaar heeft zij onderzoek gedaan
bij zowel mensen met kanker en hun naasten als
bij zorgverleners. Aanleiding van het onderzoek
waren de vele vragen die diëtisten krijgen over
voeding en kanker.

Dr.ir. Merel van Veen

Merel van Veen: ‘Het betrof een
onderzoeksproject opgezet door de Landelijke
Werkgroep Diëtisten Oncologie (LDWO) ,
samen met Integraal Kankercentrum Nederland
(IKNL) en Wageningen University & Research.
Met het onderzoek wilden we nagaan hoe
de informatievoorziening over voeding en ›

kanker voor mensen met een kankerdiagnose
kan worden verbeterd. Door middel van een
vragenlijstonderzoek en interviews met patiënten
en zorgverleners is gekeken welke opvattingen
mensen hebben over voeding en kanker, van
wie ze informatie krijgen als ze ziek zijn en welke
informatie ze zouden willen krijgen en van wie.’
Belangrijke uitkomsten van het
proefschrift:
Beter geïnformeerd na voedingsinformatie van
meerdere zorgverleners
Uit vragenlijstonderzoek onder 326 mensen
met dikkedarmkanker, bleek dat mensen die
informatie over voeding en kanker ontvingen van
drie zorgverleners meer wisten over voeding en
kanker dan mensen die geen informatie kregen.
Dit was het geval voor voeding in relatie tot
klachten na de behandeling, herstel na kanker en
de terugkeer van kanker. Van de ondervraagden
kreeg 38% geen informatie over voeding en
kanker van de zorgverleners.
Gunstige veranderingen in voedingspatroon
In een andere groep van 239 mensen met kanker
en hun naasten bleek dat mensen die informatie
kregen, vaker gunstige veranderingen in hun
voedingspatroon aanbrachten dan de mensen
die geen informatie kregen. Hierbij maakte het
niet uit of deze mensen ook behoefte hadden
aan de informatie. Ook bij het ongevraagd
krijgen van informatie, verbeterde het
voedingspatroon.
Kwaliteit van leven verbetert door het volgen
van de richtlijnen van het WKOF
Daarnaast is in een groep van 1096 mensen met
dikkedarmkanker gekeken of het houden aan
de richtlijnen van het Wereld Kanker Onderzoek
Fonds om kanker te voorkomen, invloed heeft
op de kwaliteit van leven. Hieruit bleek dat
mensen die zich beter aan de richtlijnen houden,
een betere kwaliteit van leven en minder
vermoeidheid ervaren. In Nieuw 28 schreven we
over dit onderzoek.
HET IS DUS HEEL BELANGRIJK
DAT VERSCHILLENDE
ZORGVERLENERS GEVRAAGD EN
ONGEVRAAGD INFORMATIE OVER
VOEDING EN KANKER GEVEN

GEBLEKEN IS DAT MENSEN
DIE NA DE DIAGNOSE MEER
BEWEGEN EN GEZONDER
ETEN EEN BETERE
KWALITEIT VAN LEVEN
Website Voedingenkankerinfo.nl
Om te kunnen voorzien in de informatiebehoefte
van patiënten en hun naasten, is de website
Voedingenkankerinfo.nl ontwikkeld. Deze
website is gevuld met onderwerpen die
gebaseerd zijn op vragen die de diëtisten van
de LWDO ontvingen van patiënten, actuele
nieuwsberichten, hypes en fabels die rondgaan.
Na de lancering is de website verder gevuld met
antwoorden op vragen van bezoekers en is de
website uitgebreid met recepten voor mensen
met smaakveranderingen.
Merel concludeert ‘Het is dus heel belangrijk
dat verschillende zorgverleners gevraagd en
ongevraagd informatie over voeding en kanker
geven. Daarnaast is het belangrijk dat we
stimuleren om de richtlijnen van het Wereld
Kanker Onderzoek Fonds te volgen, omdat dit
de kwaliteit van leven ten goede komt’.
Voorlichting zorgprofessionals
Door het WKOF is in november 2019, mede op
basis van de uitkomsten van het proefschrift van
Merel van Veen, een campagne opgezet om
zorgverleners met behulp van nieuwsbrieven en
een toolkit te informeren over het belang van
bewegen en voeding voor mensen met kanker.
De schrijver van dit artikel heeft meegewerkt
aan die campagne door zijn ervaringsverhaal
te delen. (zie https://www.wkof.nl/nl/kankervoorkomen/publicaties/nieuwsbrief/artikelennieuwsbrief/interview-prostaakanker)
Voedingenkankerinfo.nl is vanaf 2017
ondergebracht bij het Wereld Kanker Onderzoek
Fonds, zodat deze na de onderzoeksfase
voortgezet wordt en de kwaliteit geborgd is.
De website wordt volgens Merel van Veen,
zelf werkzaam bij het Wereld Kanker
Onderzoeks Fonds, continu uitgebreid met
nieuwe thema’s en bij bestaande informatie
wordt nagegaan of nog nieuwe literatuur
beschikbaar is gekomen, om zo actueel te
blijven en aan te sluiten bij de wensen en
behoeften van de bezoekers. n
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Waar schreven wij
over de laatste 2 jaar?
(Alle nummers zijn te zien op onze website. Die is te bereiken via
www.prostaatkankerstichting.nl, klik op die site op de button ‘Actueel’, vervolgens
op de knop Magazine Nieuws en maak daar uw keuze van het gewenste nummer.)
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Vijf signalen dat je te weinig drinkt

Wanneer kun je wel een glas
water gebruiken?
Volwassenen hebben dagelijks ongeveer 1,5 liter vocht uit dranken nodig.
Waarschijnlijk houd je niet precies bij hoeveel je drinkt.

VOLWASSENEN HEBBEN
GEMIDDELD ELKE DAG
2,8 LITER VOCHT NODIG

Deze vijf signalen waarschuwen ervoor dat je
wel een extra glas water kunt gebruiken.
Hoe zit het ook alweer: volwassenen hebben
gemiddeld elke dag 2,8 liter vocht nodig.
Zo’n 300 milliliter komt vrij bij allerlei processen
in je lichaam. Daarnaast haal je een liter uit je
voeding. Dan blijft er nog 1,5 liter over die je via
dorstlessers binnen moet zien te krijgen. Je hoeft
niet alleen maar water te drinken. Koffie, thee

en andere dranken tellen ook mee. Frisdrank en
vruchtensap bevatten veel suiker en vergroten
daarom het risico op diabetes type 2 en
overgewicht.
Het Voedingscentrum adviseert dan ook om
zo weinig mogelijk voor limonade, frisdrank en
sapjes te kiezen. Gewoon kraanwater is ideaal.
Het is goedkoop, er zitten geen calorieën in en
het is overal verkrijgbaar. ›
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Deze signalen kunnen erop wijzen
dat je te weinig drinkt:
1. Weinig naar de wc hoeven
Een normale plasfrequentie is overdag zo’n vijf
tot zeven keer naar de wc gaan en ’s nachts
misschien nog een keer. Uiteraard verschilt het
precieze aantal toiletbezoeken per persoon
en zul je vaker moeten plassen als je heel veel
drinkt.
Zit je maar twee keer per dag op het toilet?
Denk je aan het eind van je werkdag “Goh,
ik ben vandaag nog helemaal niet naar de wc
geweest?” Dan drink je te weinig.

5. Hoofdpijn, moe, duizelig
Een vochttekort kan leiden tot hoofdpijn,
vermoeidheid en concentratieproblemen.
Of je wordt beetje duizelig als je opstaat. Als je
echt uitgedroogd bent, kun je zelfs flauwvallen
en je lusteloos en verward voelen. Andere
verschijnselen bij uitdroging zijn dorst, een
droge mond, dieper liggende ogen, een snelle
ademhaling en hartslag en koude armen en
benen.

2. Donkere urine
Urine ziet er als het goed is helder en licht- tot
felgeel uit. Drink je grote hoeveelheden water,
dan worden de kleurstoffen in je urine verdund,
waardoor je plas heel lichtgeel tot waterachtig
van kleur wordt.
Drink je juist heel weinig, dan zit er minder vocht
in je urine en is deze geconcentreerder, wat de
plas donkergeel tot oranje maakt. Waarschijnlijk
zie je verschil tussen de kleur van je ochtendurine
en en de kleur van je plas in de loop van de
dag. Ochtendurine is geconcentreerder en dus
donkerder omdat je ’s nachts niet drinkt, maar
wel transpireert. Is je urine gedurende de dag
ook aan de donkere kant, dan moet je wat meer
drinken.
3. Obstipatie
In de dikke darm wordt vocht onttrokken aan
je ontlasting. Blijft ontlasting te lang in je dikke
darm zitten, dan wordt deze hard en droog en
kan poepen lastig en pijnlijk zijn. Heb je last van
obstipatie, dan heeft dat vaak te maken met je
eet- én drinkgewoontes.
Voor een soepele stoelgang heb je namelijk
voldoende vezels nodig. Deze nemen als een
spons water op en houden de ontlasting zacht.
Dat kunnen ze alleen goed doen als je
voldoende vocht binnenkrijgt. Obstipatie kan
dan ook een teken zijn dat je te weinig drinkt.
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4. Trek in eten
Je lichaam kan honger en dorst niet altijd goed
van elkaar onderscheiden. Het kan daardoor zo
zijn dat je trek hebt, terwijl je eigenlijk voldoende
gegeten hebt. Heb je telkens zin in iets te eten?
Mogelijk heb je een vochttekort. Drink voordat je
naar een snack grijpt eerst een groot glas water
en wacht een kwartiertje. Waarschijnlijk is je trek
daarna verdwenen.

Je kunt uitdrogen als je waterdunne diarree
hebt en te weinig drinkt. Gezonde volwassenen
drogen niet zo maar uit, maar 70-plussers
en kinderen tot 2 jaar lopen sneller risico op
uitdroging als ze diarree hebben. n
Bron: Gezondheid
EEN VOCHTTEKORT
KAN LEIDEN TOT HOOFDPIJN,
VERMOEIDHEID EN
CONCENTRATIEPROBLEMEN
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Wil je deze ontvangen en op de hoogte blijven
van onze activiteiten? Abonneer je dan nu op onze
nieuwsbrief via www.prostaatkankerstichting.nl

43

ProstaatKankerStichting.nl:
• biedt lotgenotencontact
• geeft voorlichting en informatie
• behartigt de belangen van
mannen met prostaatkanker en
hun naasten
• stimuleert wetenschappelijk
onderzoek
www.prostaatkankerstichting.nl
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