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Het heft in eigen
hand nemen
Dezelfde dag weer naar huis
Verbinding leggen vind ik leuk
Jezelf willen blijven

Wij zijn er voor u
Prostaatkankerstichting (PKS) wil er zijn om mannen
die geraakt zijn door prostaatkanker te vinden
en te verbinden, ze te informeren en samen de
kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten te
verbeteren.
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Lotgenotentelefoon 0800-9992222
Maandag, woensdag, vrijdag van 10.00 - 12.30 uur, dinsdag en donderdag van 19.00 - 21.00 uur.
Ook via e-mail: lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl
Naast een grote informatiebank waarin alles wat rechtstreeks of zijdelings met prostaatkanker te
maken heeft zijn ruim 25 vrijwilligers bereid hun specifieke ervaringen te delen met lotgenoten.
Onder hen drie partners voor partner-aangelegenheden. Indien de 0800 lijn langdurig in gesprek is
en u belt met nummerherkenning wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.
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Van de voorzitter		
De zomer van 2020 zit erop. Velen zullen deze, net als ik, niet snel
vergeten. In april of mei van dit jaar hielden we onszelf voor dat als
de vakantie eenmaal zou beginnen, alles wel weer ‘normaal’ zou zijn.
Van beperkingen door het coronavirus zou niet of nauwelijks nog sprake
zijn. De realiteit is anders gebleken. Toen voor alle regio’s in Nederland
de vakantie begon, zag je het aantal besmettingen weer snel groeien.
Gelukkig valt het met de ziekenhuisopnamen tot aan het begin van deze
maand mee, al blijft het natuurlijk afwachten wat herfst en winter ons dit
jaar gaan brengen. Bovenal hoop ik dat het u allen goed gaat.

Van de
voorzitter

Tijdelijk geen bijeenkomsten, wel lotgenotencontact
Eerder hebben we als bestuur besloten om tot 1 september geen
bijeenkomsten te organiseren. Deze datum is inmiddels verstreken
en langzaamaan zijn steeds meer locaties erop ingericht om weer
lotgenotenbijeenkomsten en andere kleinschalige ontmoetingen te
organiseren. Onze vrijwilligers onderhouden nauw contact met de
betrokken locaties om bij alle activiteiten de veiligheid van bezoekers te
kunnen waarborgen. Wij willen ons houden aan de RIVM-regels en vragen
ieder zijn verantwoording hierbij te nemen.
Als u bijeenkomsten voorlopig liever nog vermijdt, wil ik u graag wijzen
op de mogelijkheden om per e-mail of telefoon contact te hebben
met onze vrijwilligers/ervaringsdeskundigen. Op maandag- woensdag
en vrijdagmorgen en dinsdag- en donderdagavond kunt u bellen met
0800- 999 2222. Onze vrijwilligers zitten voor u klaar om uw vragen te
beantwoorden en een luisterend oor te bieden. Verder onderzoeken we,
samen met NFK, wat innovatief lotgenotencontact inhoudt, of te wel de
mogelijkheid om bijeenkomsten digitaal te organiseren als het coronavirus
nog langer een rol blijft spelen in Nederland.
Veelbelovende behandelmethode
Op het gebied van innovatieve behandelmethoden gebeurt er gelukkig
veel. Een kleine afvaardiging van het bestuur is binnenkort te gast in
het UMC Utrecht om te kijken naar de werking van de MRI Linac, een
veelbelovende behandelmethode op het gebied van bestralingstechniek.
In Nieuws nummer 29 van december 2018 is hier al eens over geschreven.
In de achterliggende periode hebben de positieve ontwikkelingen inzake
de behandeling van prostaatkanker niet stilgelegen, ons land telt steeds
meer expertcentra. Volg ook onze website en www.stichtingduos.nl om van
het laatste nieuws op de hoogte te blijven.
Donateursdag
Al jaren organiseert de Prostaatkankerstichting in de herfst haar landelijke
donateursdag. Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, vinden wij het niet
verantwoord om dit jaar een donateursdag te houden. Deze zal worden
doorgeschoven naar het voorjaar van 2021, de voorlopige datum die we
daarvoor gekozen hebben is donderdag 18 maart 2021. Uiteraard rekening
houdend met de omstandigheden die dan gelden.
Een mooie nazomer en herfst gewenst en bovenal gezondheid.
Kees van den Berg
Voorzitter
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Focale behandelvormen bij gelokaliseerd
prostaatkanker

Dezelfde dag
weer naar
huis
Harm Kuipers
De patiënt met een tot de prostaat
beperkte, weinig agressieve tumor
(Gleason score minder dan 8), kan
gewoonlijk kiezen uit actief volgen,
verwijdering van de prostaat of
inwendige (brachy) of uitwendige
bestraling.
Een optie, die weinig wordt aangeboden en
in keuzehulpen niet genoemd wordt, is focale
behandeling. Het doel daarvan is om alleen
het tumorweefsel te verwijderen en gezond
prostaatweefsel te sparen.
Er zijn meerdere focale behandelvormen waarbij
het tumorweefsel op verschillende manieren
wordt gedood. Bijvoorbeeld door bevriezing
(cryotherapie), verhitting door ultrageluid
(HIFU en TULSA),
wegbranden met
laser (Focale Laser
Ablatie of FLA), of
lokale stroomstoten
toedienen (IRE,
IRreversibele
Elektroporatie of
nanoknife).

In de praktijk komt

slechts circa 1/3 deel
van de mannen in

aanmerking voor focale

Om meer inzicht te
krijgen in de huidige
stand van zaken op
gebied van focale
behandelvormen,
heeft de redactie contact gezocht met ›

behandeling

Dr. Joyce Bomers: Een goede follow up is belangrijk
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dr. Joyce Bomers. Dr. Bomers is in 2017 aan
de universiteit van Nijmegen gepromoveerd
op MRI-geleide focale behandelvormen bij
prostaatkanker en werkt nu als klinisch technoloog
op de afdeling radiologie van het Radboudumc.
Haar werkzaamheden bestaan uit het beoordelen
van MRI-beelden, het nemen van MRI-geleide
prostaatbiopten en het uitvoeren van verschillende
MRI geleide focale behandelvormen voor
prostaatkanker. Daarnaast heeft ze samen met
uroloog dr. Sedelaar een speciale poli voor focale
therapie patiënten. In ons gesprek met dr. Bomers
kwamen de volgende vragen en aspecten aan
bod.
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Hoe worden lokale prostaattumoren zo precies
mogelijk in beeld gebracht?
Dr. Bomers vertelt dat het van cruciaal belang is
om het tumorweefsel goed in beeld te brengen,
zodat gezond weefsel zoveel mogelijk wordt
gespaard. Daarvoor wordt MRI-beeldvorming
gebruikt die aan hoge kwaliteitseisen moet
voldoen. Ook bij de follow up van focale

behandelvormen wordt MRI gebruikt. Nijmegen is
een bekend en internationaal erkend topcentrum
wat betreft MRI-beeldvorming bij prostaatkanker.
Welke patiënten komen voor focale behandeling
in aanmerking?
Focale behandeling is geschikt voor mannen met
tumoren die zich beperken tot de prostaat.
Er mogen geen uitzaaiingen naar lymfklieren zijn
en er mag ook geen infiltratie van het kapsel zijn.
Daarnaast moet de Gleason score onder de 8
zijn. Tumoren met hogere Gleasonscore groeien
onregelmatiger en sneller, waardoor er een
grotere kans is dat er al kleine uitzaaiingen zijn.
De meeste behandelaars passen daarom
geen focale therapie toe bij Gleason scores
van 8 en hoger. ›

De focale behandeling kan
in sommige gevallen worden
herhaald

onder narcose gaan. Uit de beschikbare
medische literatuur blijkt dat de bijwerkingen
van focale behandelingen in ervaren
handen meestal beperkt en acceptabel
zijn en dat de kans op urine-incontinentie
en impotentie geringer is dan bij radicale
prostatectomie en bestraling. Een voordeel
van focale behandeling ten opzichte van
prostatectomie of bestraling is dat bij een
lokaal recidief de focale behandeling in
sommige gevallen kan worden herhaald, al
zal dit per patiënt bekeken moeten worden.

Dit moet per patiënt
bekeken worden. In de praktijk
komt slechts circa 1/3 deel van
de mannen in aanmerking voor
focale behandeling.
Hoe belastend zijn focale behandelingen voor de
patiënt?
Van de meest toegepaste focale
behandelvormen is volgens dr. Bomers Focale
Laser Ablatie (FLA) het minst belastend voor
de patiënt. In tegenstelling tot andere focale
behandelingen gaat FLA onder lokale verdoving
en de patiënt mag dezelfde dag weer naar huis.
Bij FLA wordt net als bij het nemen van biopten
een naald via de endeldarm ingebracht. Daarna
kan tumorweefsel met laserstralen worden
weggebrand. Door dit te doen in de MRI-scanner,
kan er heel nauwkeurig gewerkt worden.
Bij de meeste andere focale behandelvormen
moet de patiënt ter observatie een nacht in het
ziekenhuis blijven omdat de patiënten hierbij

Kan tumorweefsel met MRI worden gemist?
Volgens dr. Bomers kan zoiets inderdaad,
want prostaatkanker is in veel meer dan
de helft van de gevallen multifocaal. Dat
wil zeggen dat er tegelijkertijd meerdere
plekken met tumorweefsel in de
prostaat aanwezig kunnen
zijn. Met de moderne
hoogwaardige
MRI-beeldvorming
kan op de beelden
onderscheid worden
gemaakt in meer of
minder agressieve
tumoren.
MRI kan
tumorweefsel
missen, maar
dat betreft
dan meestal de
weinig agressieve
tumoren (Gleason
score lager dan 7).
De vraag is of dit erg is,
omdat we weten dat deze
vorm van prostaatkanker meestal
niet uitzaait. De sneller groeiende,
agressievere tumoren (Gleason score 7-10)
worden met de MRI meestal wel goed gezien en
kunnen dan ook behandeld worden.
Is er bij focale behandelingen meer kans op niet
schone ‘brand/vriesvlakken’?
Dr. Bomers legt uit dat er veiligheidshalve
altijd een zekere marge rondom de tumor mee
behandeld wordt. In het onbehandelde deel van
de prostaat kunnen echter altijd nieuwe tumoren
ontstaan. Daarom is goede follow up belangrijk.
Omdat er bij focale behandeling gezond
prostaatweefsel aanwezig blijft, zijn PSA-waarden
lastiger te interpreteren. De follow up bij focale
behandeling bestaat uit actief volgen en dat
betekent regelmatige PSA-meting en
MRI-beeldvorming. ›
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Zodra de PSA naar het gevoel van de behandelaar
na die periode te veel stijgt en/of de MRI
aanwijzingen geeft voor nieuwe relevante tumor
en dit is aangetoond met biopten, kan de
behandeling mogelijk worden herhaald of kan
er alsnog worden overgegaan op bestraling of
radicale prostatectomie.
Hoe groot is de kans op recidief na focale
behandelvormen?
Dr. Bomers legt uit dat verschillende focale
behandelvormen nog relatief jong zijn, waardoor
van de meeste focale behandelvormen lange
termijn data ontbreken. Uit internationaal
onderzoek bleek dat bij 5-17% van de focale
therapie patiënten na een jaar met biopten een
recidief of een nieuwe tumor werd gevonden.
Hoe dat op langere termijn zit, is nog niet
bekend. En wanneer er sprake is van recidief of
een nieuwe tumor, wordt bekeken of nogmaals
focaal behandeld kan worden of dat het beter is

Prostaatkanker is een
ziekte die vaak vele jaren
kan bestrijken
om radicale prostatectomie of bestraling voor te
stellen. Zodra de tumor buiten de prostaat groeit
of naar lymfklieren of andere plaatsen uitzaait, is
er sprake van metastasering en is er geen plaats
meer voor focale behandeling.
Welke focale behandelingen worden in
Nederland toegepast en worden ze door de
zorgverzekeraars vergoed?
Focale behandelingen worden maar in een
beperkt aantal ziekenhuizen aangeboden.
Door het ontbreken van lange termijnresultaten,
worden alle focale behandelvormen gezien als
experimenteel. In de richtlijnen van de NVU
en de Europese urologie organisatie (EAU)
wordt geadviseerd dat alle vormen van focale
therapie alleen in onderzoeksverband uitgevoerd
mogen worden. Een voorbeeld van een focale
behandeling in studieverband is bijvoorbeeld
IRE (nanoknife). IRE (nanoknife) wordt op dit
moment in studieverband toegepast in het
St. Antoniusziekenhuis in Utrecht en in het AMC.
Een MRI-geleide FLA studie vindt in Nijmegen
plaats en dr. Bomers vertelt dat er nog patiënten
kunnen instromen (Gleason Score van maximaal 7,
een PSA tot 15 ng/ml en een laesie zichtbaar op
MRI tot 15 mm).

8

De belangrijkste reden om focale
behandelmethoden niet altijd te vergoeden is
dat er weinig goed opgezette vergelijkende
en lange termijnstudies zijn gedaan. En zolang
focale behandelingen op kleine schaal worden
uitgevoerd blijft het ook lastig om goed opgezette
studies met grote groepen patiënten uit te
voeren en om voldoende lange termijn data
te verzamelen. Prostaatkanker is een ziekte die
vaak vele jaren kan bestrijken. Een belangrijke,
veel gebruikte maat bij studies is de vijf- en tien
jaarsoverleving. Van alle mannen die de diagnose
gelokaliseerd, laag risico prostaatkanker krijgen,
is tien jaar na de diagnose ruim 90% nog in leven.
Om bij de groep met laag risico, lokale tumoren
echt iets over sterfte door de prostaatkanker te
kunnen zeggen zijn studies vijftien tot twintig jaar
nodig. Omdat de meeste focale behandelingen
nog maar relatief kort bestaan, ontbreken lange
termijn data. Voor zover er data van focale
behandelingen bekend zijn, zijn de oncologische
resultaten op korte en midden-lange termijn
vergelijkbaar met bijvoorbeeld brachytherapie
of uitwendige bestraling. Qua lange termijn
bijwerkingen lijken focale behandelingen
minder kans te geven op urine-incontinentie en
impotentie. Daarnaast geeft bestraling nogal eens
lange termijn darmklachten.
Wat betekent dit voor de patiënt die een focale
behandeling wenst?
Een patiënt kan in Nederland voor focale
behandeling maar op enkele plaatsen terecht.
De man met gelokaliseerd prostaatkanker kan
het beste bij zijn behandelaar informeren of hij
in aanmerking komt voor een vorm van focale
behandeling en zo ja, waar dit mogelijk is?
Verder is het belangrijk te weten of de
behandeling door de zorgverzekeraar wordt
vergoed, in studieverband wordt aangeboden
of uit ziekenhuisbudget wordt betaald. n

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

Plassen
Al zeven dagen ben ik van plan om een stukje te schrijven. Maar al zeven dagen
hebben we een hittegolf en als ik het goed begrijp blijft het nog wel even
warm. Hittegolf, mooi woord. Mag je zeggen vanaf 25 graden, als 't zweet in je
wenkbrauwen golft.
Vroeger kon ik er goed tegen. Maar nu heeft
het RIVM voor mij een hitteplan paraat, want
ouderen en minder optimaal gezonden – zoals
ik – moeten oppassen. Hebben we er ook
nog bij, de dood loert overal. Niet voor de
jongeren natuurlijk, die zijn op het strand en
vieren in besloten kring feestjes. Er ontstaat een
tweescheiding in de maatschappij, tussen jong en
oud. Alweer een scheiding erbij. Voor jongeren
voelt de anderhalve meter samenleving als
vrijheidsbeperking, om niet te zeggen -beroving.
Sja, die oudjes moeten toch een keertje dood.
Mijn probleem -misschien herkent u het – is dat
in mijn hoofd nog jeugdige gedachten leven, ik
denk aan zwemmen, springen, dansen en.. ja dat
ook. Ik begrijp de jongeren, maar ondertussen
ben ik moe van de hormonen.
Zuinige Hollanders
Tijdens de hittegolven, twee stuks afgelopen
zomer, lag ik in een koele kamer en begreep
waarom die Zuid Europeanen siësta houden.
Bij zulke temperaturen kun je geen economische
hoogstandjes verrichten. Maar je hoeft natuurlijk
niet het hele jaar door siësta te houden.
Hebt u ook al vouchers van een
luchtvaartmaatschappij? Ik heb er nu twee.
Normaal gesproken vliegen we vaak naar
Portugal, waar we een huis hebben en Willemine
een atelier. Maar wat is normaal? In Portugal
zijn we nu als zuinige Hollanders niet meer zo
populair.

Tweescheiding in de
maatschappij, tussen jong
en oud

Gisteren ging ik naar de apotheek, stond
ik toch wel 10 minuten buiten met nog zes
wachtenden na mij. Nee het was niet
voor de bicalutamide. Daar ben
ik tegenwoordig als echte
Hollander heel zuinig mee,
heb nog voorraad tot
2022. Komt omdat ik
afbouw. Protocol is
150 mg per dag
zoals u weet, maar
vanaf januari
2018 slikte ik
50 mg en
daarna heb
ik in januari
2019 de
dosis
nogmaals
verlaagd
– jaja in
overleg –
naar 25 mg
per dag. Gek
genoeg daalde
mijn PSA van
1.44 naar 1.33.
Begin dit jaar de
dosis nog maar iets
verminderd, twee
keer in de week een
pilletje van 50 mg. Nu is
mijn PSA 1.6. Wat zegt dit?
Niks natuurlijk. Maar ik voel me
beter, geen middag-dutjes meer en
voldoende energie om nu en dan weer
eens een klusje te klaren. Klein klusje moet ik
toegeven want ik ben snel buiten adem. En mijn
rug werkt niet mee. ›
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Blijven duimen
Moet ik het ook nog even over hebben; de
Sickesz methode, de manuele arts met de stevige
duimen. Vorig stukje (zie nummer 35) schreef ik
nog gekromd, maar nu zit ik rechtop. Loop zelfs
weer rechtop, hoewel niet onmiddellijk als ik
opsta. Toegegeven, ik was sceptisch, maar moet
bekennen dat de duimen van dokter Holan goed
werk hebben gedaan. En nu maar duimen dat
de rug zich recht houdt.
Terug naar de prostaat. Dat is tenslotte
ons onderwerp. Mijn vriend heeft een
grote, maar geen kanker. Zijn PSA is
veel hoger dan de mijne, maar hij
is niet ziek. Wel veel moeite met
plassen en dat werd erger. Tijdje
geleden kon hij helemaal niet
meer. Hij dacht; ik moet meer water
drinken. Toen werd het pijnlijk en
belde hij onze vriend de huisarts in
ruste, 's morgens halfzes. Hop met
spoed naar de eerste hulp voor een
katheterisatie. Ja, de blaas is wel rekbaar
maar als je anderhalve liter water per dag
drinkt – voor je gezondheid - raakt die vol.
Te vol. Mijn vriend hoorde dat zijn plasspieren
niet meer goed werken. Wie denkt daar nu aan;
slappe spieren. Ik bedoel, in relatie tot plassen.

Ik herinner me trouwens dat mijn huisarts lang
geleden, toen ik nog maar net had gehoord dat
mijn PSA 18 was, zei: 'we hoeven op onze leeftijd
niet meer over de schutting te plassen'. Maar
helemaal niet meer plassen is natuurlijk nog een
plasje verder van huis.
Geheim
Tot slot moet ik een geheim verklappen: ik slik
cannabisolie*. Dagelijks een paar druppeltjes voor
het slapen gaan. Het is niet op dokters advies en

Hop met spoed naar de
eerste hulp
ook niet op recept, maar baat het niet dan... als je
maar niet teveel neemt. Weet nog dat ik de eerste
keer een of twee druppels wel erg weinig vond,
kinderachtig eigenlijk. Ik nam vijf flinke druppels
en kon net als mijn vriend om halfzes niet plassen.
Omdat ik niet op mijn benen kon staan. n
*In nummer 33 al eens genoemd; Raphael
Mechoulam, de godfather van de cannabisolie,
Israëlische professor van 90 jaar die zijn hele leven
al onderzoek doet naar de werking ervan.

Rectificatie
In het vorige nummer van Nieuws stond een artikel ‘PKS-visie krijgt invulling’. Helaas stonden daarin enkele
storende fouten in de tabel op pagina 34.
Hieronder volgt de tabel zoals deze wel correct is weergegeven.							
EXPERTCENTRA PROSTAATKANKEROPERATIES
Naam ziekenhuis
Antoni van Leeuwenhoek
Ziekenhuis (AVL)
Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis (CWZ)
Maasstad Ziekenhuis

Netwerk
Prostaatkankernetwerk
Nederland
Prosper samenwerkende
prostaatkanker klinieken
Anser prostaatnetwerk

Reinier de Graaf
ziekenhuis

Reinier Haga
prostaatkankercentrum
				

Locatie
Amsterdam
Nijmegen
Rotterdam

Delft

Op de navolgende websites van de
bovengenoemde expertcentra is detailinformatie
te vinden, o.a. over de binnen hun netwerk
samenwerkende zorginstellingen.
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Erkenning expertcentrum
Egidius Zorgconcepten &
Koploperziekenhuis
Egidius Zorgconcepten &
Koploperziekenhuis
Egidius Zorgconcepten &
Koploperziekenhuis
Egidius Zorgconcepten

www.prostaatkankernetwerk.nl
www.prosperklinieken.nl
www.anserprostaatcentrum.nl
www.reinierhaga.nl/prostaatkankercentrum

René Landman: Van het één komt het ander

Verbinding leggen vind
ik leuk
Berrie van der Heide
Van de ca. 100 vrijwilligers van de
Prostaatkankerstichting zijn de meesten
actief als regiovrijwilliger. De redactie
van Nieuws zocht contact met
René Landman (62), vrijwilliger in de
regio Noord-Holland. Wij vroegen
René onder meer waarom hij zich inzet
voor de Prostaatkankerstichting (PKS).

René: ‘Zoals de meeste vrijwilligers ben ik helaas
ervaringsdeskundige: in 2016 is mijn prostaat
verwijderd in het NoordWest Ziekenhuis, locatie
Alkmaar en daarna heb ik totaal 42 bestralingen
gehad. De PSA zakte niet tot nul na de operatie
en in 2017 bleek ik een kleine tumor op
ruggenwervel te hebben en in 2018 bleek er een
12 mm grote foute plek in het rechter bekken
te zitten. Dat is behandeld met stereotactische
bestralingen in het Amsterdam UMC, locatie
VUmc en NWZ. Sinds januari 2019 is mijn PSA
weer 0,1 en het bijzondere is dat ik tot nu toe
nog geen hormoonbehandeling heb gehad,
ondanks de geconstateerde uitzaaiingen’. ›
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Zoals de meeste vrijwilligers
ben ik helaas ervaringsdeskundige
Waarom vrijwilliger geworden?
Op die vraag antwoordt René : ‘Dat is een heel
verhaal. Eigenlijk komt het omdat ik in 2016
informatie zocht over prostaatkanker en in
contact kwam met het inloophuis ‘t Praethuys
in Alkmaar. Daar werd ik vrijwilliger. Van het een
komt het ander. Toen we in ‘t Praethuys ook voor
prostaatkankerpatiënten inloopochtenden wilden
gaan organiseren, heb ik mij bij PKS aangemeld
als vrijwilliger. Dat leek me wel een handige
combinatie. Ik ben geen wereldverbeteraar
maar het stoorde me dat het lastig is
om goede informatie te verkrijgen
over wat er allemaal bij komt
kijken. De communicatie
met artsen is ook niet altijd
optimaal als je prostaatkanker
blijkt te hebben’.
Wat kun je zeggen over de
bijeenkomsten in de regio?
‘We hadden, tot het
COVID-19 virus tijdelijk roet
in het eten gooide, inmiddels
een traditie opgebouwd om
met mede-vrijwilligers van PKS
in Noord-Holland twee keer
per jaar, in mei en in november,
informatiedagen in de ziekenhuizen
in Alkmaar, Beverwijk en Den Helder te
organiseren. Een draaiboek voor de andere
ziekenhuizen in Noord-Holland ligt al klaar.
Op diverse bijeenkomsten nodigen we vaak
oncologische praktijkdeskundigen uit als spreker.
Zo heb ik bijvoorbeeld ook al drie keer samen met
een seksuologe een presentatie voor lotgenoten
mogen doen. Zij doet dan de medische kant van
de zaak, ik bespreek als ervaringsdeskundige
wat de ziekte op dat vlak voor jou en jouw
partner kan betekenen. Daarnaast organiseren
we drie keer per jaar mannenavonden en
partnerbijeenkomsten. Als de partners van
prostaatkankerpatiënten even 'onder elkaar zijn',
dan blijken er veel verhalen los te komen, anders
dan op bijeenkomsten waar zowel man als partner
aanwezig zijn. Die partnerbijeenkomsten voorzien
dus in een behoefte’, aldus René Landman.
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Hoe heeft het coronavirus impact gehad op het
vrijwilligerswerk in de regio?
René Landman: ‘Het organiseren van informatiedagen in ziekenhuizen zit er dit jaar niet meer
in. Het lotgenotencontact kan niet meer op
inloop maar gaat nu via inschrijving omdat
we in ‘t Praethuys een huiskamer hebben om
maximaal acht lotgenoten en twee begeleiders
corona proof te kunnen ontvangen. Via periodiek
telefonisch contact proberen we nu om het
lotgenotencontact in de lucht te houden.
Het is even niet anders, je merkt wel dat voor
het lotgenotencontact persoonlijk contact wel
heel plezierig en gewenst is’.
Wat trekt je aan in het vrijwilligerswerk?
‘Je bent als vrijwilliger voortdurend verbinding
aan het leggen, dat vind ik leuk
en ik blijf er ook nog goed
door op de hoogte van
behandelmogelijkheden
en dergelijke.
Zo komen er ook
andere leuke
dingen uit
voort: ik heb in
2019 via NFK
meegedaan aan
het verbeteren
van lesmateriaal
voor medisch
studenten
(zie Nieuws nr 31,
juni 2019 ‘College
Tour’ in het UMCU,
red.) en dit jaar heb
ik meegewerkt aan de
Prostaatkankerwijzer van
PKS: ik figureer in een video.
Dat zijn ook bijzondere dingen om te doen’,
aldus René Landman. n

Het stoorde me dat het
lastig is om goede informatie
te verkrijgen

Hoe zelf actief te werken aan herstel

Heft in eigen hand
nemen

Ralph Vermeere fietst één keer per jaar in het hooggebergte

Fred Fontijn, Ralph Vermeere

Ralph, 58 jaar, houdt van sportief bezig
zijn. Hij fietst zo’n 150 km per week. En
één keer per jaar een echte uitdaging:
het hooggebergte. De Alpe d'Huez op
of Mont Ventoux. Genieten van het
buiten zijn.

Tot op een gegeven moment plasklachten het
fietsen wat lastiger maakten. Een rectaal toucher
van de huisarts en een PSA van tien brachten
Ralph bij de uroloog. Een MRI scan en het nemen
van biopten volgden. Foute boel:
8 biopten en allemaal raak. Prostaatkanker met
een Gleason score 9. Deze score geeft de mate
van agressiviteit aan en loopt van twee tot tien.
Dat was een flinke dreun. Wat nu? De MRI bracht
aan het licht dat het een invasieve kanker was
met ingroei in de zaadblaasjes en de plasbuis.
Opereren is een optie. Verschillende urologen ›

13

durfden dit niet aan. De derde uiteindelijk wel
en heeft zoveel mogelijk weggehaald. Bij de
operatie werden 16 lymfeklieren verwijderd.
Zes of zeven bleken aangetast. Uitzaaiingen dus.
De operatie was geslaagd maar er volgde een
moeizaam herstel. De eerste weken was Ralph
ernstig verzwakt. Lopen ging heel moeizaam met
bovendien veel last van incontinentie. Van een
eerste 300 meter naar uiteindelijk 6 á 7 km per
dag. Maar wel met veel last van incontinentie,
na een wandeling tot wel 3 deciliter verlies.
Het is lastig om daar mee om te gaan.
Na zes weken mocht hij weer fietsen.
De rondjes waren klein, maar het voelde geweldig.
Incontinentie was gelukkig bij fietsen beperkt tot
veel plassen onderweg.
Na drie maanden, bij de controle, bleek de
PSA gezakt naar 0,2. Een hele verbetering
maar niet voldoende. Drie maanden later 0,3.
Een PSMA PET scan liet geen uitzaaiingen zien
met uitzondering van een verdacht plekje op het
schaambeen.
Veel bezig geweest om de werkuren weer op
te bouwen. Adviezen van familie en vrienden
volgden.
‘Mijn vrouw wees mij op het belang van goede
voeding. Een goede vriend viel het op dat ik sterk
focuste op mijn conditie. Volgens hem moest ik
mij veel meer op mijn ziekteherstel richten'.
Afwachten voelde niet goed…
En zo kwam ik terecht bij een ‘natuurarts/
levensstijlcoach’. Het ‘afwachten of het beter
gaat’ zonder er zelf echt ook actief aan te werken,
voelde niet goed. Deze arts werd mij aangeraden
door de bekkenbodemtherapeute. Een praktijk
voor natuur- en leefstijlgeneeskunde gericht op
het versterken van het zelf genezend vermogen.
Een (huis)arts die zich gespecialiseerd heeft in
ondersteunende therapieën in aanvulling op
de reguliere geneeskunde. Een praktijk voor
diagnose, behandeling en coaching volgens de
richtlijnen van de reguliere èn complementaire
geneeskunde. En dat vond ik belangrijk want ik
wilde mij niet in het ‘alternatieve’ circuit begeven.
De reguliere behandeling is leidend, zo ook het
advies van de behandelend uroloog.
En zo ben ik actief gaan werken aan mijn herstel,
alles in overleg en met goedkeuring van de
behandelend uroloog. Beginnend met wietolie
met THC en CBD. De uroloog vond dit prima,
als ik er maar baat bij zou hebben. Ik heb daarbij
veel aan de sites van de stichting SuverNuver en
Mediwiet gehad1.
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Mijn vrouw wees mij op het
belang van goede voeding
De eerste uitdaging was het aanpassen van de
voeding. Geen opwekkende middelen als koffie
en zwarte thee. Maar ook geen suiker en snelle
koolhydraten. Want die stuwen het energieniveau
en daarmee ook het adrenalinegehalte in het
bloed. De tweede uitdaging ging verder op dit
punt. Uitsluitend langzame koolhydraten zoals
havermout, echter geen rijst, pasta, brood,
aardappels, fruit, kaas en zoete zuivel. Ook kreeg
ik een aantal voedingssupplementen, kurkuma,
zink, visolie e.d. De arts controleerde regelmatig
het bloedbeeld. Dit alles gericht op het versterken
van het immuunsysteem en het lichaam zo
onaantrekkelijk mogelijk maken voor kanker.
Tevens doe ik ook aan ‘intermittent fasting’.
Na acht uur ’s avonds niets meer eten tot de
volgende middag één uur. Dat is goed te doen en
ik voel mij hier energiek bij. Volgens de leer van
een Japanse Nobelprijswinnaar Yoshinori Ohsumi.
Zijn onderzoek ging over autofagie, een cel-eigen
afvalopruimsysteem dat beschadigde cellen
wegwerkt. Eén keer heb ik drie dagen volledig
gevast (niet eten en niet drinken) met als doel
mijn immuun system te resetten, maar dat doe ik
niet meer. Ik heb niet veel vet waardoor je in deze
periode eiwitten (spieren) verbrandt. Daar heb ik
een half jaar last van gehad. ›

PSA-waarde van slechts 0,7. Ik heb tot nu toe
geen hormoonbehandeling of andere therapie
gehad. Bij mij helpt deze aanpak kennelijk.
En ik voel mij er ook heel goed bij. Daarom
ondersteunt hij mijn aanpak al zegt hij erbij,
en ik beaam dat, dat deze aanpak zeker niet
voor iedereen zal werken. Er is veel discipline
voor nodig en motivatie. Iedere patiënt is weer
anders en vraagt om maatwerk behandeling.
Op het ogenblik is hij zover dat hij achter het
publiceren van mijn verhaal staat en ook zijn
patiënten nu wijst op het belang van goede
voeding en activiteiten. En hij heeft gevraagd
of hij geïnteresseerde patiënten naar mij mag
doorverwijzen.

Accepteren
dat je bang
mag zijn…
De derde uitdaging:
werken aan mijn
‘mindset’. Ik had last
van stress en angst, vooral
als er weer ‘uitslagen’ op het
programma stonden. Ik heb onder andere aan
ademhalingstherapie gedaan. Bij deze therapie
werd stress opgewekt door een soort van
hyperventilatie op te roepen. Na afloop werd
ik rustig en bleken er een aantal zaken naar
boven te komen die kennelijk door mij niet of
onvoldoende verwerkt zijn en waarvan ik dacht
dat dat al lang passé was. Verbazingwekkend.
Het resultaat van deze therapie was dat ik
beter geleerd heb met stress om te gaan en
zo mogelijk te vermijden. Vooral ook meer
voor mijzelf te kiezen en de kunst van het ‘nee
zeggen’. Te kiezen voor de leuke dingen in het
leven. Maar ook acceptatie van mijn ziekte en ik
heb geleerd dat je bang mag zijn. Daardoor kan
ik daar ook beter mee overweg. Gelukkig heb
ik ook goede collega’s die mij helpen en begrip
tonen zodat ik ook de ruimte krijg mijn leven wat
aan te passen.’

Jankend naar boven..
En het resultaat?
Het belangrijkste is dat ik mij krachtig,
energiek en ontspannen voel.
Ik kies meer voor mezelf en geniet
intenser van het leven. Je moet niet
bij ‘de pakken gaan neerzitten’.
Mijn conditie is nu goed. Ik fiets
weer 150 km en ga weer de Alpe
d'Huez op. Een leuke anekdote bij
de beklimming van deze berg
(ik wist toen net dat ik kanker had) was
dat na een paar km op de weg stond:
‘Voor papa, 4 het leven’. Ik kan je zeggen
dat ik jankend naar boven ben gereden.
Tien maanden na de operatie heb ik de
Mont Ventoux beklommen met de fiets.

Ik kies meer voor mezelf en
geniet intenser van het leven
Heb je nog een advies?
Ja het allerbelangrijkste is zelf in actie te komen.
Werken om je lichaam weer gezond te krijgen.
En ook aandacht aan je mindset geven. Stress,
angst, het niet accepteren van je ziekte zijn zaken
die je genezing in de weg kunnen zitten.
Blijf praten met anderen over hoe jij je voelt, zij
zien dat aan jouw buitenkant niet. En natuurlijk
doe het niet alleen maar in overleg met je arts.
Samen bereik je het beste resultaat. n
[1] Raadpleeg ook de site van KWF over wietolie met de aanbeveling

En wat vond de uroloog van dit alles?
Die stond er eerst sceptisch tegenover. Maar hij
merkte wel dat mijn ziekteverloop relatief gunstig
verliep en totaal verschillend met een normaal
verloop. Ik heb na twee jaar een

alleen medicinale wietolie te gebruiken voorgeschreven op recept.
De samenstelling daarvan is constant en wordt gecontroleerd.
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NFK luidt noodklok

Helft kankerpatiënten staat
niet stil bij keuze
ziekenhuis
Iets meer dan de helft van de
kankerpatiënten in Nederland heeft niet
nagedacht over welk ziekenhuis het
meest geschikt is voor de behandeling
van hun vorm van kanker.
Eén op de vijf zou achteraf iets anders hebben
gedaan als het gaat om de keuze voor een
ziekenhuis.
Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse
Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties
(NFK) onder 7376 mensen die kanker hebben
of hebben gehad. NFK wil patiënten ervan
bewust maken dat ze een keuze hebben en dat
er verschil is tussen ziekenhuizen. Kanker wordt
steeds complexer en de oncologische zorg
steeds gespecialiseerder.
‘Voor vrijwel alle vormen van kanker geldt
dat de ontwikkelingen snel gaan, dat de
mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling
steeds ingewikkelder worden en dat artsen
een behoorlijk aantal patiënten moeten zien en
behandelen voor voldoende klinische ervaring.
Niet elk ziekenhuis biedt voor elke kankersoort
het juiste specialisme.
Het is daarom belangrijk dat patiënten bewust
kiezen voor een ziekenhuis’, aldus
Arja Broenland, directeur-bestuurder van NFK.
Uit het onderzoek blijkt dat 51 procent
van de kankerpatiënten niet nadenkt over
welk ziekenhuis het meest geschikt is voor

de behandeling van hun vorm van kanker.
Hoogopgeleiden staan daar vaker bij stil dan
laag- en middelbaaropgeleiden.
Reizen
De meeste mensen gaan naar een ziekenhuis
omdat het dichtbij is, of omdat ze het al kennen.
Van de ondervraagden zijn zes op de tien
mensen binnen een half uur in het ziekenhuis
waar ze behandeld worden. Ruim driekwart
ervaart geen problemen met reizen. Daarnaast
geeft bijna de helft van de respondenten aan
bereid te zijn te reizen zo lang als nodig is voor
de zorg van een ziekenhuis dat gespecialiseerd
is in hun vorm van kanker. Slechts één op de
tien geeft aan hiervoor maximaal een half uur
te willen reizen.
Een op de vijf patiënten zou achteraf iets anders
hebben gedaan als het gaat om de keuze voor
een ziekenhuis. Van hen zou bijna de helft (beter)
hebben uitgezocht wat voor hen het juiste
ziekenhuis was, 35 procent zou (eerder) voor een
gespecialiseerd ziekenhuis hebben gekozen en
drie op de tien zou (eerder) een second opinion
hebben gedaan. ›

Het is belangrijk dat patiënten
bewust kiezen voor
een ziekenhuis
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Second opinion
Uit het onderzoek
blijkt ook dat
twee op de
tien patiënten
daadwerkelijk een
second opinion
hebben gehad.
Hoogopgeleiden
en mensen onder
de 50 jaar vaker dan
laag- en middelbaaropgeleiden en
ouderen. Vier op de
tien mensen kregen geen
advies van hun medisch
specialist naar welk ziekenhuis
te gaan voor een second opinion. Volgens NFK
lijkt het erop dat veel mensen het zelf moeten
uitzoeken, terwijl de informatie die ze daarvoor
nodig hebben niet beschikbaar is.
‘Dat is zorgelijk’ zegt Arja Broenland. ‘Dit is de
tijd van snelle data en informatie, maar er is nu

geen begrijpelijke informatie
voor kankerpatiënten om het
juiste ziekenhuis te kiezen.
Met alleen informatie over
bijvoorbeeld chirurgische
uitkomsten ben je er vaak
(nog) niet als patiënt.
Daarom werken we hard
aan de ontwikkeling van
openbare, betrouwbare
en begrijpelijke keuzeinformatie over ziekenhuizen.
We willen dat voor elke vorm
van kanker duidelijk wordt
waar welke expertise beschikbaar
is. Echter, dit kan alleen met
medewerking van ziekenhuizen en medisch
specialisten.’ Broenland benadrukt: ‘Daarnaast
verwachten we primair dat artsen zorgen dat
patiënten op de juiste plek terechtkomen en dat
alle kankerpatiënten toegang tot gespecialiseerde
zorg hebben.’ n
Bron: NFK

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

Nieuw:

www.prostaatkankerwijzer.nl!
Hét platform van de Prostaatkankerstichting dat u helpt,
door ervaringen van anderen.

Wanneer er bij u prostaatkanker is
geconstateerd, ontvangt u van uw
behandelend arts en de oncologisch
verpleegkundige een heleboel informatie.
Bijvoorbeeld over de mogelijke behandeling(en),
eventuele gevolgen en het leven met/na
prostaatkanker. Maar, u wilt misschien ook
wel eens horen van andere mannen met
prostaatkanker hoe zij de behandeling(en) en
het leven met/na prostaatkanker ervaren.
Het kan ook zijn dat u keuzes moet maken.
Bijvoorbeeld tussen operatie en bestraling.
Of tussen verschillende soorten hormonale
therapie. Uw arts zal alle behandelmogelijkheden
met u bespreken, maar u neemt uiteindelijk zelf
de beslissing.
De Prostaatkankerwijzer is een platform
dat deze zomer is gelanceerd door de
Prostaatkankerstichting. Het helpt u bij het
maken van uw keuze, maar kan ook helpen
wanneer u geen keuze heeft tussen
behandelingen. U kunt zich dan met behulp van
de ervaringen van anderen voorbereiden op uw
eigen behandeling.

Prostaatkankerwijzer
De Prostaatkankerwijzer bestaat uit interviews met
meer dan 20 prostaatkankerpatiënten, uit het hele
land en van verschillende leeftijden. Zij praten
–vaak zeer open en eerlijk- over hun ervaring
met de behandeling(en) die zij hebben gehad.
De geïnterviewden vertellen over de invloed
van deze behandeling(en) op hun dagelijkse
leven. Ze delen hun ervaring over onderwerpen
als energie, kwaliteit van leven en intimiteit.
Uiteraard zijn de ervaringen van de mannen in de
Prostaatkankerwijzer subjectief. Ze dienen dan
ook alleen als aanvulling op het gesprek met uw
behandelaar.
U vinkt een of meerdere behandelingen aan en
een of meerdere onderwerpen die u interessant
vindt. Vervolgens krijgt u alle fragmenten te zien
die hierover gaan. Bij elk fragment kunt u ook
bekijken wat het ‘prostaatpaspoort’ is van deze
deelnemer, dus welke behandelingen heeft deze
deelnemer gehad en wanneer. Als het verhaal van
een deelnemer u aanspreekt, kunt u er ook voor
kiezen om alle fragmenten van deze deelnemer
te bekijken.
Na het bekijken van de Prostaatkankerwijzer heeft
u een completer beeld van wat een behandeling
voor u kan betekenen en kunt u uw vragen en
ideeën bespreken met uw uroloog, oncoloog,
radiotherapeut of andere zorgverlener.
Kijk op www.prostaatkankerwijzer.nl

19

nds
oordholla
bij het N log op
t
is
n
m
lu
b
ter is co
agelijks
Ate Veg
ss.com
ft een d
. Hij hee
r.wordpre
Dagblad : www.atevegte
ss
Wordpre

Naar de bliksem

Ate Vegter

Na drie jaar hebben Bicalutamide en ik
afscheid van elkaar genomen. De chemie
is er niet meer.
Het begint zo goed en ze helpt me elke dag
om de barometerstanden laag te houden, maar
ook al ontbijt je elke dag met elkaar, op een
gegeven moment werkt het gewoon niet meer.
De oncoloog heeft het ook al gezien en we
besluiten met z’n drieën er dan maar mee te
stoppen.
Ik moet langs de afdeling Beeldvorming voor
nieuwe foto’s om te kijken hoe ik ervoor sta.
Even denk ik aan mijn oude leraren tekenen
en kunstgeschiedenis, die het ook altijd over
beeldende vorming hadden. Kijk, als je tekent zie
je meer, was hun slogan om het kunstonderwijs
aantrekkelijk te maken. De oncoloog zegt in feite
hetzelfde: kijk, als je scant zie je meer.
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Geen illusie
De beelden zijn niet onverwacht slecht. Het is
wat donkerder geworden, maar ja, het gaat al
een tijdje bergafwaarts met mij, net als vroeger
op school in dit soort gesprekken met mijn vader,
maar ik heb ook niet de illusie dat hij zal

zeggen, nou meneer Vegter, we staan versteld!
Alle uitzaaiingen zijn als sneeuw voor de zon
verdwenen! Ik bedoel, dat was wel groot nieuws
geweest, maar onverwacht. Nu brengt hij helder
en vriendelijk de voortgang van de kanker in
beeld. De foto’s van mijn skelet, met daarop de
uitzaaiingen als zwarte muggen op de aangetaste
plekken, zijn nog net iets donkerder dan vorig
jaar, maar dan moet je wel goed kijken naar een
inmiddels alweer aardig vertrouwd beeld.
We spreken over medicijnen en andere medicijnen
en nog meer medicijnen en in goed overleg zal ik
ook meedoen met een Stevie Wonder onderzoek,
zo noem ik het maar even, een dubbelblind
onderzoek naar een nieuw medicijn, waarbij
niemand weet of je het medicijn krijgt of een
placebo. Die helpen ook overal tegen heb ik wel
eens gelezen.
In ieder geval ga ik met een enorme berg papier
de deur uit, om door te nemen. Ik heb het
allemaal keurig op een stapel gehouden, totdat
gisteren een aardig meisje belt, dat met enige
terughoudendheid in haar stem vraagt, wanneer
ze langs kan komen om de spullen voor het
Zoledrinezuur-infuus te brengen. Dan besef
ik dat een nieuwe tijd is aangebroken. n

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

Postzegel niet
nodig

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

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

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

STEUN ONS EN WORD DONATEUR

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

Naam 				

m/v*

Adres 			
Postcode

plaats

Telefoonnummer 		

E-mail adres

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

(minimaal € 30,00) af te schrijven.

Datum 				

Handtekening

IBAN nummer
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Voorletters

Van Prostaatkankerstichting gehoord via

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

Vrijwilliger Aart van Dijk stelt artikelenbundel samen

Artikelenbundel Prostaat
Praat! in de boekhandel
Berrie van der Heide

Vrijwilliger Aart van Dijk heeft zoals hij
het zelf zegt ‘af en toe de behoefte om
een ei te leggen’.
Dat deed hij in 2017 door samen met
Drs. Anja Ladenberg, casemanager
urologische oncologie bij de Reinier de
Graaf Groep te Delft en psychologe, een
groot artikel te maken over seksualiteit
en intimiteit bij prostaatkanker, dat als
bijlage van Nieuws 24 verscheen.
De voorbije coronaperiode heeft Aart
gebruikt om, in eigen beheer, een
artikelenbundel samen te stellen met
als titel Prostaat Praat!
Waarom een artikelenbundel?
Aart: ‘Na het verschijnen van het artikel over
seksualiteit en intimiteit bij prostaatkanker
ontstond bij mij het idee om wat meer patiënten
aan het woord te laten en misschien een bundel
van zo’n twintig interviews te maken. Dat is
wat uit de hand gelopen. Het heeft uiteindelijk
geleid tot deze artikelenbundel Prostaat praat!
De bundel bestaat uit 61 artikelen, van ongeveer
een derde van de artikelen ben ik (mede-)auteur’.
Waaruit bestaat de artikelenbundel?
Deel I van de bundel bevat 29 ervaringsverhalen.
Om (nieuwe) patiënten wat meer kennis/inzicht
te geven over prostaatkanker zijn artikelen over
enkele behandelaars (deel II), casemanagement
(deel III) en onderzoek (deel IV) opgenomen.
Hierbij is volgens Aart niet gestreefd naar

volledigheid, maar er wordt een sfeertekening
gegeven. In deel V wordt ingegaan op de
vraag ‘Wel of niet testen op prostaatkanker?’.
Deel VI bevat twee artikelen over belangrijke
organisaties rondom prostaatkanker, te weten:
patiëntenorganisatie Prostaatkankerstichting en
de stichting DUOS, het samenwerkingsverband
van 25 uro-oncologisch ziekenhuizen in
Nederland. In deel VII tenslotte komen
100 uitspraken van prostaatkankerpatiënten
en anderen aan de orde. ›

‘Af en toe de behoefte om
een ei te leggen’
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Wie is Aart van Dijk?
Aart J. van Dijk is op 5 juni 1943 geboren in
Den Haag. Op 20e jarige leeftijd startte hij een
carrière in het vakgebied ICT. Hij stopte met
werken toen hij 70 jaar werd. De laatste 25 jaar
van zijn loopbaan was hij werkzaam als ZZP-er.
In zijn vrije tijd studeerde hij af als ingenieur
en als docent wiskunde aan de Technische
Universiteit in Delft en als executive master
IT-Auditing aan de Erasmus Universiteit in
Rotterdam. Op 65e jarige leeftijd promoveerde
hij tot Doctor of Engineering (ICT) aan de
Middlesex University in Londen.
In 2011 werd bij hem prostaatkanker vastgesteld
en werd met behulp van een da Vinci Robot
in het Radboudumc in Nijmegen zijn prostaat
verwijderd. Sinds eind 2015 is hij actief als
vrijwilliger bij de Prostaatkankerstichting (PKS).
Hij is regiocoördinator Zuid-Holland, organiseert
en begeleidt lotgenotenbijeenkomsten en
schrijft soms artikelen voor het kwartaalblad
Nieuws van PKS.
Hoe actueel zijn de artikelen?
Aart vervolgt: ‘Nagenoeg alle artikelen in deze
artikelenbundel zijn in de afgelopen drie jaar
geschreven. Sommige patiënten zijn inmiddels
genezen, met anderen is het slechter gegaan.
Drie van de patiënten die ik heb mogen
interviewen zijn inmiddels aan prostaatkanker
overleden. Drie keien van mannen die het niet
hebben gered. Aan alle auteurs en patiënten is
toestemming gevraagd om hun artikel te mogen
opnemen. De reacties waren zeer positief.
De familie van een overleden patiënt heeft laten
weten, dat zij trots is dat het verhaal over hun
dierbare in de artikelenbundel is opgenomen’.
Wat kunnen de lezers met de artikelen
uit Prostaat Praat!?
Die vraag is voor Aart niet moeilijk om
te beantwoorden: ‘Niet alleen voor de
ervaringsverhalen geldt dat de situatie van de
betreffende patiënt wellicht veranderd is. Ook
voor wat betreft de inhoud van alle andere
verhalen kunnen er veranderingen ten goede
zijn, want een leger aan onderzoekers werkt
er wereldwijd keihard aan om de middelen om
prostaatkanker te bestrijden, te verbeteren.
Dat neemt niet weg dat de opgenomen artikelen
patiënten inzicht in hun situatie en ziekte kunnen
geven. En dat is ook waarom ik de

24

Aart van Dijk, samensteller van ProstaatPraat!

artikelenbundel met mijn ervaring als patiënt en
vrijwilliger voor Prostaatkankerstichting heb
samengesteld: om diegenen die op zoek zijn
naar nog meer informatie, naast bijvoorbeeld de
informatie in het Prostaatkankerlogboek van de
Prostaatkankerstichting, een handvat te geven’.

Nagenoeg alle artikelen in deze
artikelenbundel zijn in
de afgelopen drie jaar
geschreven
Hoe verkrijgbaar?
Prostaat Praat!, ISBN-nummer 978-94-640-3465-3
is verkrijgbaar bij de uitgever Boekscout Soest,
in de boekhandel of bij Aart van Dijk,
aart.vandijk@planet.nl en kost € 22,99. n

Jezelf
willen
blijven

‘Hoe is het vandaag?’ vraag ik aan Bob.
Als vrijwilliger in een hospice maak je de mensen
vaak niet zo lang mee, maar deze man ligt toch
al weer een tijdje bij ons. Ik kom graag even bij
Bob zitten, soms hebben we zulke bijzondere
gesprekken. Je moet alleen wel goed aanvoelen
of hij er behoefte aan heeft. Soms neemt hij je
meteen in vertrouwen en de andere keer moet hij
niets hebben van contact.

‘Dat maakt me zeker iets uit, maar misschien heb
je nu geen zin in een gesprekje, dat geeft ook
helemaal niets hoor, dan ga ik weer.’

‘Hoezo vraag je dat? Maakt jou het iets uit?’ hoor
ik hem kortaf reageren. Hij heeft denk ik even
geslapen en moet dan schakelen, ik wacht rustig
af waar zijn wensen vandaag liggen.

Ik ga zitten in de grote relaxstoel, naast hem.
De zonnestralen vinden hun weg tot op de muur
en de tafel waarop een paar fotolijstjes staan, die
duidelijk al jaren oud zijn. Eén van de relikwieën ›

Hij kijkt mij aan en zijn gezicht ontspant vrij snel.
‘Ach, zo bedoel ik het ook helemaal niet, joh,
kom even bij me zitten alsjeblieft.’
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‘Tot het laatst blijven wie je
altijd was’
trekt iedere keer weer mijn aandacht. De bruine
kleur van het lijstje is wat vervaagd en er zitten
vele barstjes in. Het jonge stel op de foto lacht
me tegemoet, stralend van liefde. Het is een
trouwfoto, de bruidssluier is wat vergeeld, het
bruidspak vergrijsd. Je wordt bijna automatisch de
wereld van toen ingetrokken.
‘Ik zit nooit zo lekker in die stoel, weet niet
waarom’, zegt hij en ik zit meteen weer in het nu.
Ik volg zijn blik als hij van zich af kijkt, de tuin in.
Het is voorjaar, het groen loopt voorzichtig uit
in een wereld vol verwachting van vernieuwing,
gevoed door de subtiel schijnende zon.
‘Ik heb besloten dat ik ermee stop.’
Ik schrik heel even. Zoiets had ik al opgevangen,
maar ik had niet verwacht dat hij mij in vertrouwen
zou nemen.
‘Ja?’
‘Ja, ik ben bang voor mijn lichaam geworden.
De ziekte heeft zich nu uitgebreid naar een plekje
achter mijn rechter oog, straks ben ik te laat met
mijn beslissing. Ik moet dit met mijn volle verstand
regelen. Soms ben ik al in de war, ik weet daarna
hele stukken niet meer, dat maakt me zo angstig’.
‘Heb je dit al besproken met je huisarts?’ vraag ik
voorzichtig.

misschien nog moeilijker dan mijn ‘eruit stappen’,
het weten dat zij mij moet loslaten. Ik weet niet
of ik dat zou kunnen als de situatie andersom zou
zijn. Maar zij is zo moedig en heeft al een hele
grote stap gezet door achter mijn euthanasiewens
te staan. Het is heel moeilijk, dát is zo moeilijk….
dát doet zo’n pijn….’
‘Dat is échte liefde volgens mij, Bob.’
Hij kijkt weer naar buiten. De ontluikende natuur
staat in schril contrast met ons gesprek. Er loopt
een traan over de wang van deze man, die altijd
zo de neiging heeft stoer te doen en over te
komen alsof hij zijn zaken goed voor elkaar heeft.
‘Ik wil gewoon niet aftakelen, ik wil niet dat ik niet
meer weet wat ik doe of wat ik zeg.’
‘Voor jou is het belangrijk om tot het laatst toe
jezelf te blijven, Bob.’
‘Ja….dát is het nou precies. Dat zeg je goed.
Dat is waar het om gaat, tot het laatst blijven wie
je altijd was’, zegt hij nu heel krachtig.
Hij heeft weer de regie, hij neemt zijn eigen
beslissingen, hij wordt van de gast in het hospice
weer een beetje de Bob van vroeger. Zijn zieke
lichaam staat even niet meer op de voorgrond.
‘Wat fijn dat je me dit allemaal wilt vertellen’,
zeg ik zachtjes.
Na een paar minuten samen stil naast elkaar
gezeten te hebben, sta ik langzaam op. ‘Nou, ik
ga maar even verder. Wil je zo nog iets drinken
voor ik naar huis ga?’
‘Doe maar koffie.’

‘Ja, toen ik elf jaar geleden prostaatkanker
bleek te hebben, heb ik meteen voorzichtig
geïnformeerd bij mijn huisarts hoe zij hierin stond.
Gelukkig gaf zij aan hier open voor te staan.
Toen kon ik het loslaten. Een half jaar geleden
was ik uitbehandeld en heb ik het weer met haar
besproken. Ik kon gelukkig nog steeds op haar
rekenen. Morgen komt zij het met ons bespreken
en gaat zij alles in gang zetten.
‘Hoe staat je vrouw hierin?’, vraag ik hem terwijl ik
zijn hand pak.
‘Zij heeft het ook moeilijk, maar staat hier volledig
achter.’ Hij kijkt naar de grond en ik zie dat hij
geëmotioneerd is. Bijna fluisterend zegt hij: ‘Dat is
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Terwijl ik naar de deur loop, kijk ik even achterom.
Ik ben hier weer over zeven dagen en uiteraard
neem ik geen afscheid, maar ik weet dat ik Bob
na vandaag nooit meer zal zien.
Bob staart de tuin in, verzonken in vele gedachten.
Heeft hij in deze laatste fase wellicht zijn
autonomie hervonden? n
Marijke Galgenbeld

‘Dat is échte liefde volgens
mij, Bob.’

Gewichtsverandering
tijdens kanker: deel II
In vervolg op de vorige editie (Nieuws 35) gaat het Wereld Kanker Onderzoek Fonds
deze keer in op onbedoeld gewichtsverlies bij kanker.
Naast een toename in gewicht zijn er namelijk
ook veel mensen die afvallen tijdens kanker
en de behandeling ervan. Dit heeft allerlei
nadelige gevolgen. Hieronder lees je over deze
gevolgen en vind je tips om met onbedoeld
gewichtsverlies om te gaan.
Waardoor ontstaat onbedoeld
gewichtsverlies bij kanker?
Het is nog niet helemaal duidelijk waardoor
mensen afvallen tijdens (de behandeling van)
kanker. Net als bij gewichtstoename speelt
waarschijnlijk een combinatie van factoren een
rol.
Allereerst kunnen kanker en de behandeling
ervan klachten veroorzaken die eten moeilijker
maken. Denk bijvoorbeeld aan een verminderde
eetlust of een verandering van smaak. Als je
hierdoor minder gaat eten kun je gaan afvallen.
Daarnaast is de opname en verwerking van
voedingstoffen in het lichaam bij kanker vaak
minder goed. Dit wordt onder andere

veroorzaakt door bepaalde stofjes die worden
afgegeven door de tumor, zogeheten cytokines.
Ook kun je meer voedingsstoffen verliezen dan
normaal, bijvoorbeeld als je last hebt van diarree
of braken. Om toch genoeg voedingsstoffen
binnen te krijgen, zou je eigenlijk meer moeten
eten. Wanneer dit niet lukt, krijg je minder
calorieën binnen dan je verbruikt. Hierdoor zal je
afvallen. ›
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Wat zijn de gevolgen van onbedoeld
gewichtsverlies?
Als je overgewicht had voordat je kanker kreeg,
kan een afname in gewicht tijdens je ziekte
als positief worden gezien. Die paar kilo’s eraf
zijn dan mooi meegenomen, zou je misschien
denken. Toch is gewichtsverlies tijdens kanker en
de behandeling ervan meestal ongunstig, ook als
je te zwaar bent.
Dit komt doordat gewichtsverlies bij kanker
vooral verlies van spiermassa is. Als je spieren
verliest, verlies je kracht en gaat je conditie
achteruit. Uit onderzoek is bekend dat een
slechtere conditie een negatief effect kan
hebben op het herstel en kan zorgen voor meer
complicaties van de behandeling. Ook kun je
met een zwakkere conditie de behandeling
minder goed aan.
Wat kan ik doen bij onbedoeld
gewichtsverlies?
Het is dus belangrijk om gewichtsverlies tijdens
de behandeling van kanker zo veel mogelijk
te voorkomen. Hiervoor is het belangrijk om
voldoende energie en eiwitten binnen te krijgen.
Zorg ervoor dat iedere hap die je eet zo veel
mogelijk calorieën bevat. Kies ook vooral voor
eiwitrijke producten. Dit helpt om je spieren te
behouden en je conditie op peil te houden.
De volgende tips kunnen je hierbij helpen:
• Verdeel je eten over de dag en eet vaker
(kleinere) porties, bijvoorbeeld iedere twee uur.
• Eet en drink vooral producten met veel
calorieën en eiwitten. Denk aan noten,
avocado, volle zuivelproducten en vette vis.
• Kies voor volle zuivelproducten, zoals 48+ kaas
en volle yoghurt.
• Beleg je brood dik met bijvoorbeeld zalmsalade
of notenpasta. Of kies voor dubbel beleg.
Combineer bijvoorbeeld eens hummus met
kaas of roomkaas met zalm.
• Eet regelmatig iets tussendoor. Voorbeelden
van tussendoortjes zijn een mueslibol, stukjes
kaas, handje nootjes, toastjes met zalm of een
schaaltje yoghurt met vruchten en/of cruesli.
• Kies voor producten die je lekker vindt en
zorg voor variatie. Je eet meer als het eten
aantrekkelijk en gevarieerd is.
• Probeer pap, vloeibare ontbijtvervangers of
een smoothie van vers fruit met yoghurt of
kwark als vaste voeding tegenstaat.
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• Probeer een koude maaltijd of een
broodmaaltijd met fris beleg als een warme
maaltijd tegenstaat.
• Pas op met bouillon en soep. Deze producten
geven snel een vol gevoel maar leveren geen
of weinig calorieën en eiwitten.
• Blijf zo actief mogelijk. Hierdoor zorg je voor
de opbouw van spieren en houd je je conditie
op peil. Ook zorgt beweging voor meer
eetlust.
Hulp van een diëtist
Het kan lastig zijn om meer te gaan eten en
voldoende eiwitten binnen te krijgen. Ook
als dit wel lukt, kun je blijven afvallen. Het is
daarom verstandig om hulp te zoeken bij een
oncologiediëtist. Hij of zij kan advies geven
over je voeding, afgestemd op jouw situatie
en wensen wat betreft eten. Je kunt een
oncologiediëtist in de buurt vinden op
www.verwijsgidskanker.nl of je arts vragen om
een verwijzing.n
Meer informatie over voeding en
kanker?
Voedingenkankerinfo.nl is een programma
van het Wereld Kanker Onderzoek
Fonds. Op deze website worden vragen
beantwoord over voeding en de preventie
van kanker en voeding tijdens en na de
behandeling van kanker. De antwoorden zijn
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
en de praktijkervaring van professionals.
Ook vind je op de site recepten voor bij
smaakveranderingen.
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Boekenrubriek

De wind van morgen Arjen Sevenster
Samenvatting
Na uitvoerig medisch onderzoek krijgt de auteur van deze kroniek,
Arjen Sevenster, de diagnose ‘uitgezaaide prostaatkanker’ te
horen. Zonder schaamte doet hij verslag van de ommekeer die de
ongeneeslijke ziekte in zijn leven veroorzaakt. Sevenster schrijft over
zijn queeste door wachtkamers, spreekkamers en behandelkamers.
Chemo’s, infusen, katheters, schommelende bloedwaarden, een
levensverlengende radiumtherapie volgen elkaar op − weerloos
ondergaat hij de pijn en hoopt op betere dagen.
Tegelijk vormt De wind van morgen de spirituele reis van een zieke
die zegt: ‘Ik ben het proces.’ Een man die herinneringen ophaalt aan
de vraag op een bruggetje aan zijn latere geliefde, aan zijn Japanse
jaren en ontmoetingen met bijzondere mensen. Een man ook die
tot het laatst inspiratie vindt in het zenboeddhisme, oog heeft voor
het uitzicht over het Spaarne en praat met zijn kleinkind over wat
ze verzint. Arjen Sevenster wisselt zijn observaties en herinneringen af met vóór en na de diagnose
geschreven gedichten, die een heldere geest weerspiegelen in een onttakelend lichaam.
De wind van morgen is een kroniek voor de patiënt om moed uit te putten, voor zijn familie en
vrienden om hem te begrijpen en voor de medicus om de mens aan de overkant van het bureau
in te herkennen.
Over de auteur
Dichter en wiskundige Arjen Sevenster (1946) debuteerde met de dichtbundel Ogenblik (Inner Peace
Publications, 2016). Bij In de Knipscheer verscheen zijn tweede bundel, Bloemen in de regen (2019).
Arjen Sevenster was lange tijd uitgever van wetenschappelijke tijdschriften en boeken bij Elsevier.
Kort na het verschijnen van Bloemen in de regen overleed de auteur op 2 februari 2019. n
Boekgegevens
Garenloos gebrocheerd in omslag met flappen, 234 blz.,
Prijs € 19,50
ISBN 978-90-6265-764-3 NUR 322, 749
Eerste druk april 2020
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Het spook dat kanker heet Rob Thiele
Samenvatting
Kanker is angst, meedogenloos, afwijzend én: kanker is er voor iedereen.
Met deze aangrijpende woorden weet de auteur Rob Thiele de lezer diep
te raken. Door van de ziekte een personificatie te maken weet hij het
onbeschrijfelijke tastbaar te maken, alsof de lezer het in de ogen kan aankijken.
De gedichten, soms rauw, soms troostend, soms niets ontziend, zijn altijd
realistisch. Vanuit zijn levenservaring en professie als therapeut voor cliënten
die voornamelijk bezig zijn met rouwverwerking had Rob niet verwacht dat
de kanker ook hem zou treffen. De teksten komen binnen als helend, maar
ook als waarheid. De waarheid dat de ziekte kanker niets ontziend is en
iedereen kan overkomen. Maar ook dat het niet het einde hoeft te
betekenen, omdat kanker in veel gevallen te genezen is.
Over de auteur
Rob Thiele (1955) is op 60-jarige leeftijd na een werkzame periode als
psychosociaal- emotioneel therapeut met keuzepensioen gegaan. Samen met zijn vrouw is hij toen
van Dordrecht naar De Kiel (Drenthe) verhuisd. Kort daarna werd hij geconfronteerd met kanker.
Tijdens en na de constatering van prostaatkanker, de operatie en het genezingsproces komen er
woorden, zinnen en teksten op in het hoofd van de auteur van deze gedichtenbundel, die hij wel op
papier moet zetten. Deze gedichtenbundel leest als een verhaal van iemand die de balans hervindt,
de processen begrijpt en weer in harmonie met zichzelf en zijn omgeving leeft. Een confrontatie en
een troost, geschreven door een ervaringsdeskundige. n
Boekgegevens
Titel: Het spook dat kanker heet
Auteur: Rob Thiele
Uitgeverij Boekscout
Verschijningsdatum: 29-05-2020
Aantal pagina's: 56

Het leven, het leven Ivan Wolffers
Samenvatting
‘De wereld is een wonderschone planeet en de gelukkigen die daar geboren
worden mogen zich een leven lang verwonderen over alle schoonheid en
kennis die je er tegenkomt. Het is jammer dat er een einde komt aan de
ontdekkingsreis, maar als je alles weet ben je nu eenmaal klaar. Laten we leven.
Laat het je niet gebeuren dat je de woorden overneemt van degenen die bang
zijn voor de dood en trek je niet terug in het hol waar je geen uitzicht op de
planeet meer hebt, waar de afspraken op het ziekenhuis de structuur van je
bestaan zijn gaan vormen. De dagen ertussen, dáár gaat het om. Leef en leer
tot je alles weet.’
Over de auteur
Al jarenlang leeft arts en schrijver Ivan Wolffers in de wetenschap dat er kanker
in zijn lichaam zit, en sinds hij dat weet beziet hij het leven in een ander licht.
Het leven, het leven is een bundeling van zijn meest persoonlijke, ontroerende
en indrukwekkende bespiegelingen en verhalen. n
Boekgegevens
Uitgeverij: De Geus
E-book
ISBN: 9789044543971
Prijs: € 13,99

Paperback
ISBN: 9789044544008
Prijs: € 20,99
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Bijeenkomsten Agenda
In verband met het coronavirus heeft de Prostaatkankerstichting tot
september 2020 geen bijeenkomsten georganiseerd. Onze vrijwilligers zijn
momenteel in gesprek met de betrokken locaties om binnen de geldende richtlijnen
de mogelijkheden voor bijeenkomsten te bespreken.
De actuele stand van zaken over activiteiten op locaties bij u in de buurt vindt u op
www.prostaatkankerstichting.nl/agenda.
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HORIZONTAAL
1. Herfst 5. Heftig, aanvalskrachtig 12. ... Jinping,
Chinese president 13. Toilet 14. ... Niehe, tv-presentator
16. Plan, concept 20. Het dak gaat ..., hit van Marco
Carolus 22. Zwaardwalvis 24. Verzekeringsmaatschappij
en historische munt 25. ... de Jong, schrijver
27. Biografie over een oud-profvoetballer 28. Fien de
la ..., cabaretière en actrice 29. Schakel 30. Barenspijn
31. Ton 32. ... Kroos, cabaratière 33. ... Trafford,
voetbalstadion 34. Beschermheer 35. Politieke partij
die is opgegaan in GroenLinks 36. Nauw 39. Soort
verbinding voor datacommunicatie 42. ... Manusama,
Zuid-Molukse president 43. Gedwongen afzondering
45. Kussen 48. Specerij 49. Immunoglobuline
50. Spoorbedrijf 51. The ... Hunter, film met Robert de
Niro 52. One ... Beyond, hit van Madness 55. Camp ...,
voetbalstadion 56. Wat Duitsers Durchfall noemen
58. Amerikaanse komische televisieserie 60. ... Linz,
voetbalclub 62. Kraakbeenvis 63. Korte slaap
64. Eeltachtige uitwas 65. Golfterm 66. ... Wolkers,
schrijver 67. ... brug te ver, film met Dirk Bogarde
68. Indiaas snaarinstrument 69. Pronkzuchtig 71. Deel
73. Lerares 75. Optelling 77. Vergrootglas 78. Hit van
Doe Maar 79. Mislukken, doodlopen 80. Keukentje aan
boord van een schip of vliegtuig

13
13
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15

16
16

©
© PIPuzzels,
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2020

VERTICAAL
2. Oud en versleten 3. Plaats in Zeeuws-Vlaanderen
4. Pose 5. Smet 6. Europeaan 7. Ronald ...,
Amerikaanse president 8. ... Jiao, Chinees-Nederlandse
tafeltennisspeelster 9. ... Morales, Boliviaanse president
10. Franse regio 11. Volkerenstrijd 15. Evenwijdig
17. ... Armstrong, eerste man op de Maan
18. Gat in het ijs 19. Geld, buit 21. Verergerde
nagelriemontsteking 23. Wagen 26. Ambitieus
30. Jan Jaap van der ..., cabaretier 31. Conditie
32. ... griep, pandemie van een eeuw geleden
34. Willem ..., creatie van Wim Sonneveld
37. Kledingstuk 38. ... Bijleveld, Minister van Defensie
40. Menno ..., afgetreden staatssecretaris ven Financiën
41. Streek, gebied 44. ... Es, creatie van Jörgen
Raymann 45. Fietsersongemak 46. Kliekje 47. Teugje
52. Tennisterm 53. Medespeler, deelgenoot 54. Omzet
van goederen 56. ... Trump, Amerikaanse president
57. Vuurwerkstunter volgens SIRE 59. ... me, hit van
Ramses Shaffy 61. ... de Mos, voetbaltrainer 62. Snel
64. ... is de Mol?, televisieprogramma 67. Voedsel
68. Medische beeldopname 70. Vod 72. Strafwerktuig
74. Grootvader 76. ... Baker, hit van Boney M.
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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.)

34

Pag
5		
9		
12		
15		
19		
25		
29 		
31		
33		
37		
41		
45		

Nr 35 juni 2020
Urologen in Corona tijd
Birgit Holman, radiotherapeut-oncoloog
Meindert Kuipers op de Weissensee
Betere fitheid en hogere kwaliteit van leven
Pijn bij prostaatkanker
Ervaringstips bij verstoorde stoelgang
Voeding en kanker
Ervaringsblog Ate Vegter
PKS-visie krijgt invulling
Positie patiënt bij medische missers
Vervolg ervaringsverhaal William de Bruijn
Ervaringsverhaal Hans Overbeeke

Pag
5		
10		
15		
17		
23		
25		
28 		
31		
33		
36		
37		
41		
43		
45		
49		

Nr 34 maart 2020
RARE-onderzoek Meander
MRI-scan in NVU-richtlijn pk
Nationale Gezondheidsbeurs
Prostaat puzzel William de Bruijn
Botontkalking bij prostaatkanker
Penisverkorting na prostatectomie
Herman Scheper in PROpel-studie
Ervaringsverhaal Bonne Dijkstra
Tijdig testen? Ervaring Bert Westerink
Partnerbijeenkomst Eindhoven
DNA, genen, mutaties, eiwitten en kanker
Vervolg ervaringsverhaal Ate Vegter
Ervaringsverhaal Marijke Galgenbeld
Verzekeren ex-kankerpatiënten
Ervaringsverhaal Hans Rensen

Pag
10
13
23
25
29
31
33
41

Nr 33 december 2019
Huisartsenrichtlijn prostaatkanker
Donateursdag
Theo Pater ervaringsverhaal
AvL - Publiekslezing over prostaatkanker
Behandelvolgorde uitgezaaide prostaatkanker
Henk Sepers ervaringsverhaal
Vervolg Ate Vegter ervaringsverhaal
Hoeveel water drinken?

Pag
5
7
10
13
14

Nr 32 september 2019
Urologie – een prachtig vak
Fred Guurink ervaringsverhaal
Voedingssupplementen
Grip op vermoeidheid
Ervaringen Hans en Ludo

17
19
23
25
31
37

Oncologische fysiotherapie
Lezersonderzoek PKS Nieuws
Ervaringsverhaal Ate Vegter
Bekkenfysiotherapie
Ervaringsverhaal Jan Hageman
Ervaringsverhaal John Schraven		

Pag Nr 31 juni 2019
7		 Arthur van Soeteren ervaringsverhaal
11 Nanoknife, PSMA scan St. Antonius
14 Moos ff weg
17 Casemanagement Beatrix zhs
23 College Tour in UMCU
28 Ervaringsverhaal Huub Seelen
31 Kankerzorg in beeld
33 Mannenkliniek De Boer
37 Ervaringsverhaal Harry van der Werf
Pag Nr 30 maart 2019
5		 HMC Thema avond met Ivan Wolffers
10 Opgeven is geen optie (Dick de Vos)
13 IPSO Inloophuizen
17 Ervaringsverhaal Tom en Marjo Swart
25 HDR salvage brachy HMC Antoniushove
29 Ervaringsverhaal Bas
33 Ervaringsverhaal Gijsbert Dekker
34 UMCU Theranostics met Lutetium-177-PSMA
36 EMBRAZE, samen sterk tegen kanker
Pag Nr 29 december 2018
5		 Combinatie spreekuur St Antonius
13 Prostaatkanker en homoseksualiteit
17 Theo de Reijke, Raad van Advies PKS
19 Onvoldoende eerstelijns PK zorg (huisarts)
29 Pilot verbeterde keuzehulp PSA-test
34 MRI Linac nieuw bestralingsapparaat
Pag Nr 28 september 2018
7		 Prostaatkanker Netwerk rond AvL
10 Samen beslissen bij mCRPC
13 NVU
15 Hyperbare zuurstof
17 PCNN al 2 jaar actief
30 Patiënten versie EAU-richtlijnen
35 Prostaatkanker en verzekeren
38 Prokeus studie en behandelkeuze boekje

Prostaatkankerstichting
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht
Telefoon: 088 0029730
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
Website: www.prostaatkankerstichting.nl
ING Bankrekening nr. NL90INGB0006206109
t.n.v. Prostaatkankerstichting te Utrecht
Voorzitter
Kees van den Berg
Secretaris
Rien Knol				
Penningmeester
Jan Philipsen				
Bestuurslid - Regiozaken
Will Jansen
Bestuurslid - Kwaliteitszorg
Gerard van Dam
Bestuurslid - Vrijwilligerszaken
Harry Boogh
Coördinator - Lotgenotencontact
Wim Lammers en Theo van Vliet
lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl
Bestuursondersteuning
Agnes Pap
agnes.pap@prostaatkankerstichting.nl

Regiovertegenwoordigers:
Namen, telefoonnummers en e-mail adressen
zijn op te vragen bij het secretariaat,
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
Raad van Advies
De namen van de leden van de Raad van Advies staan op onze
website www.prostaatkankerstichting.nl
Colofon
Nieuws, magazine van Prostaatkankerstichting
Redactieadres Nieuws: Postbus 8152, 3503 RD Utrecht
redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl
Redactie
Caroline Beijer, Harry Boogh, Tineke Bout (fotografie),
Fred Fontijn, Berrie van der Heide, Harm Kuipers, Cees Meijer,
Wim Nak, Bert Westerink
Vormgeving
John de Jong, DVM United, Amersfoort.
www.dvmunited.nl
Druk
Senefelder-Misset, Doetinchem. Oplage 6.750 ex.
ISSN 2212-8948
Kopij voor Nieuws 37, december 2020, inzenden voor
8 november 2020 aan:
redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl

Sponsorwerving
Roel Feller

Disclaimer
Aan de samenstelling van deze publicatie is de uiterste zorg besteed. Desondanks kunnen er onjuistheden in voorkomen.
Redactie, uitgever en Prostaatkankerstichting zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam
opgenomen artikelen. Prostaatkankerstichting accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het
gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

E-mail nieuwsbrief
Prostaatkankerstichting
Prostaatkankerstichting brengt tips, nieuws
en verhalen. Niet alleen in dit magazine, maar ook via
onze nieuwsbrief per e-mail.
Wil je deze ontvangen en op de hoogte blijven
van onze activiteiten? Abonneer je dan nu op onze
nieuwsbrief via www.prostaatkankerstichting.nl

35

Prostaatkankerstichting:
• biedt lotgenotencontact
• geeft voorlichting en informatie
• behartigt de belangen van

mannen met prostaatkanker
en hun naasten

• stimuleert wetenschappelijk
onderzoek

•
•
•

•
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