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Voorwoord
Kanker heb je niet alleen, prostaatkanker dus ook niet. Kanker heeft
grote impact op het leven van de patiënt, maar ook op dat van de
partner, de eventuele kinderen en de omgeving. Net als bij veel
andere ziekten gaat de aandacht van zorgverleners met name uit
naar de patiënt. Dat is niet verwonderlijk: de patiënt is degene die
ziek is, die de behandelingen moet ondergaan.
De zorg voor de patiënt moet optimaal zijn, maar het is meer dan
goed ook aandacht te hebben voor de partner die naast de patiënt
staat. Dit was reden voor ons om een partnerboekje te maken. In dit
boekje vindt u informatie over alle fasen van prostaatkanker, maar
vooral ook veel ervaringsverhalen van partners en van zorgverleners.
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We hopen dat dit boekje eraan mag bijdragen dat er aandacht is
en blijft voor partners van prostaatkankerpatiënten en dat zij zich
hierdoor gesteund weten en dat er meer openheid komt over hun
zorgen, behoeften en emoties.
Kees van den Berg,
Voorzitter ProstaatKankerStichting.nl
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De partners
Jan de Visser, de man van Ans, kreeg de diagnose in 2012.
Tijdens de operatie die volgde bleek de kanker al uitgezaaid tot in
het bekkenbodemweefsel; het zag er niet goed uit. Het enige wat
Jan nog kon doen was hormonen nemen. Jan en Ans maakten een
verschrikkelijke periode door waar zij openhartig over vertellen in dit
boek. Het gaat nu goed met beiden. Ans: ‘Jan leeft nog, heeft een
PSA van 0 en neemt geen hormonen meer!’ Ook Jan zet zich in
voor ProstaatKankerStichting.nl.

Ans & Jan de Visser
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Irma & Harry Boogh
In 2013 kreeg Harry, de man van Irma, de diagnose prostaatkanker.
Wat volgde was een periode die beiden niet snel zullen vergeten.
‘Ik heb me af en toe best alleen gevoeld’, vertelt Irma. ‘Mede door
de complicaties die mijn man kreeg en mijn zorgen om hem werd
het me op een gegeven moment te veel. Met hulp van vrienden,
familie en een bevriend psycholoog ben ik er bovenop gekomen.
Het gaat nu goed met ons!’ Harry en Irma zetten zich beiden in
voor ProstaatKankerStichting.nl om anderen te kunnen helpen.

Diagnose
prostaatkanker!
Wat nu?

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker
bij mannen in Nederland. Jaarlijks krijgen ongeveer 11.000
mannen prostaatkanker. Maar wat als dit opeens heel
dichtbij komt? Als uw partner deze diagnose krijgt? Dit
kan een grote schok zijn. Voor hem, maar ook voor uzelf.
Welke behandelingen zijn mogelijk voor uw partner, hoe
kunt u hem ondersteunen in het maken van keuzes en wat
doet dit alles met u?
Doorvragen

8

’Uw partner heeft prostaatkanker’.
Deze mededeling kan als een mokerslag bij u binnenkomen. U hoort de
uroloog vertellen over een operatie,
bestraling, incontinentie, verlies van
erectie, verlies van libido, hormoon
therapie, castratie... Het kan heel goed
zijn dat u na de mededeling van de
uroloog eerst alles zelf moet verwerken
en niet direct weet wat u allemaal wilt
vragen. Zijn woorden dringen vaak
pas later door, tijdens het gesprek met
de verpleegkundige, casemanager of
verpleegkundig specialist.
Om uw leven na de diagnose ‘prostaatkanker’ samen verder vorm te geven
is het belangrijk dat u weet wat de
behandelmogelijkheden en de risico’s
zijn en wat u en uw partner verder

Bert, verpleegkundig
specialist: ‘Patiënten en
hun partners weten vaak
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niet goed wat ze moeten
vragen. Zeker de wat oudere
patiënten niet. Zij kunnen
ook niet weten wat hen te
wachten staat. Het is aan
ons om hen zo goed als
mogelijk te informeren.
Duidelijke informatie
is belangrijk, over de
behandeling, de mogelijke
complicaties en problemen
die kunnen optreden op
seksueel gebied. Ook al is
die informatie confronterend
voor de patiënt en voor de
partner, zo weten zij wel
waar ze aan toe zijn en
kunnen zij hier samen een
weg in vinden.’

Internist-oncoloog Joyce van Dodewaard vult aan: ‘Is de prostaat

te wachten staat als het gaat om mogelijke latere complicaties,
bijwerkingen en emoties. Noteer daarom uw vragen voor een
volgend consult. Het is raadzaam het gesprek op te nemen, zodat u
het thuis nog eens rustig kunt beluisteren. Meestal waarderen artsen
het wel als u vooraf aangeeft dat u het gesprek wilt opnemen.

Behandeling
Ongeveer 70% van de mannen bij wie prostaatkanker wordt vast
gesteld, komt in aanmerking voor een behandeling die in opzet
genezend is. Dit is alleen mogelijk als
‘Wanneer er uitzaaiingen
de ziekte beperkt is gebleven tot de
zijn wordt de laatste jaren
prostaat en er dus geen of minimale
direct chemotherapie ter
uitzaaiingen zijn gevonden. Samen
sprake gebracht’, zegt Bert,
met u en uw partner zal de uroloog
verpleegkundig specialist.
overleggen wat de beste behandeloptie
‘Met chemotherapie is er
is. Grofweg zijn de behandelmogelijk10meer overlevingswinst, zo
heden:
blijkt ook uit studies. Vroeger
• De prostaat operatief verwijderen
werd chemo pas aan het
(radicale prostatectomie).
eind van het behandeltraject
• Uitwendige bestraling (radiotherapie),
ingezet, en dat is wat oudere
dus van buitenaf.
patiënten en hun partners
• Inwendige bestraling (brachytherapie)
vaak wel weten. Om die
waarbij in de prostaat radioactieve
reden schuiven zij chemo
zaadjes worden geplaatst.
voor zich uit. ‘Van chemo
• Ook kan het zijn dat de prostaatword je doodziek, chemo
kanker dusdanig zo weinig agressief
krijg je pas als er niets meer
is dat geadviseerd wordt om juist
voor je te doen is…’ zijn
niet te behandelen en nauwgezet
vaak reacties. Dat is niet zo.
het beloop te volgen. Dit heet ‘active
Met chemo kunnen we tijd
surveillance’.
winnen, met kwaliteit van
leven! De wereld verandert,
• Behandeling met bevriezen (cryo
er is meer mogelijk; het
chirurgie) of verhitten (HIFU-therapie)
vraagt veerkracht van de
wordt vooralsnog als experimenteel
patiënt en de partner om
beschouwd.
chemo als winst te zien.’

kanker uitgezaaid, dan bestaat de primaire behandeling uit castratie.
Dit kan door middel van een operatie, maar ook door hormoon
injecties. Het doel hiervan is om de aanmaak van het mannelijk
hormoon (testosteron) te onderdrukken. Daarnaast bieden we bij
uitgebreidere uitzaaiingen ook direct chemotherapie aan. De patiënt
wordt hiervoor doorverwezen naar de oncoloog. Op zich is de
hormonale behandeling in de vorm van castratie heel effectief bij de
start. Echter, het blijkt dat als we in deze fase van ziekte intensiever
behandelen door toevoeging van chemotherapie, dit winst geeft op de
langere termijn. De gemiddelde overlevingswinst is ongeveer 1 jaar.
Ik leg de patiënt daarom altijd uit dat het niet voor ‘nu’ is, maar voor
de toekomst. De behandeling is in het begin dus heel intensief, om
daarna hopelijk weer voor langere tijd in rustiger vaarwater terecht te
komen. Bij de besluitvorming over chemotherapie wordt natuurlijk wel
goed gekeken naar de algemene conditie en persoonlijke situatie van
de patiënt.
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Overigens geven we chemotherapie direct na de castratie, maar ook in
andere stadia van de ziekte. Bijvoorbeeld als mannen castratie-resistent
zijn. Dat houdt in dat ondanks hormoonbehandeling (castratie) het PSA
toch weer gaat stijgen en de ziekte dus weer actief wordt. De meeste
mannen voelen zich een paar dagen wat minder fit, maar knappen
daarna ook weer goed op zodat ze ook tussen de chemokuren door
in staat zijn leuke dingen te ondernemen. De belangrijkste bijwerkingen
van de chemotherapie zijn vermoeidheid, spierpijn, haaruitval (eventueel
tegen te gaan door hoofdhuidkoeling), nagelveranderingen en doofheid
of tintelingen in handen en voeten. Het doemscenario dat sommigen
nog in gedachten hebben van lang geleden is niet realistisch. Ik merk
vaak ook angst bij de partner, maar dat is echt niet nodig. Ik zeg altijd dat
behandeling met chemotherapie geen sneltrein is, maar een stoptrein:
we bekijken na iedere kuur samen of het vol te houden is of dat we de
dosis misschien moeten aanpassen. Het is belangrijk dat de patiënt zelf
en de partner hierover goed zijn geïnformeerd!’

Vraag goed naar de kans op genezing met deze behandelingen
en ook de eventuele bijwerkingen en gevolgen, zodat u en uw
partner goed doordacht een keuze kunnen maken. Samen met de
uroloog kunt u de aan de hand van een van de keuzehulpen de
verschillende behandelopties langslopen (zie Hulp bij het maken
van keuzes).

Hulp bij het maken van keuzes
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Uw partner moet keuzes maken, bij voorkeur samen met u, en
dat is niet altijd eenvoudig. Vindt u het lastig hem hierin te ondersteunen? U kunt in gesprek gaan met de huisarts, behandelend
uroloog, oncoloog of radiotherapeut. Ook kunt u in steeds meer
ziekenhuizen met uw vragen terecht bij oncologieverpleegkundigen
of verpleegkundig specialisten. Het ProstaatKankerLogboek - een
uitgave van de patiëntenorganisatie van mannen met prostaatkanker en hun naasten, ProstaatKankerStichting.nl (PKS) - kan
hierbij een goede voorbereiding zijn. Daarnaast zijn er diverse
keuzehulpen die u kunnen helpen een keuze te maken uit de
verschillende behandelmogelijkheden, die ook verschillende
bijwerkingen hebben. Zo zijn er de prostaatkanker keuzehulp
van ProstaatKankerStichting.nl (www.prostaatkankerstichting.nl/
over-prostaatkanker) en de Keuzehulp Prostaatkanker
(www.prostaatkankerkeuzehulp.nl). Deze keuzehulpen zijn voor
mannen met lokaal beperkt prostaatkanker, dat wil zeggen dat de
kanker zich alleen in de prostaat bevindt. Een keuzehulp is zeker
geen vervanging van het persoonlijk gesprek met de behandelend
artsen, maar kan wel een hulpmiddel zijn.

In 2013 kreeg de man van Irma de diagnose prostaatkanker.
Onverwacht, of toch niet helemaal…? Irma had al langer
een vermoeden. Een jaar eerder had haar man Harry zijn
PSA-waarde (prostaat-specifiek antigeen) laten testen. Die
was iets te hoog voor zijn leeftijd: 4,2 ng/ml. Er was geen
directe aanleiding voor, maar op aandringen van Irma liet
haar man zich een jaar later opnieuw testen. De PSA-waarde
was binnen een jaar gestegen naar 4,8 ng/ml. Nog altijd niet
alarmerend, maar verder onderzoek was aangewezen. Harry
werd doorverwezen naar de uroloog die na het nemen van
biopten een MRI onderzoek liet doen. Helaas werd hiermee
het vermoeden bevestigd: prostaatkanker. Irma: ‘Het bleek
bijna te laat vanwege twee dreigende kapseldoorbraken. Ik had
in die tussenliggende tijd het ProstaatKankerLogboek gelezen
en drong daarom aan op een operatie met de Da Vinci robot:
dat is comfortabeler en veiliger. Hormonen wilden mijn man
en ik echt niet. Ik had bij mensen om me heen gezien hoe die
daardoor veranderden. Ik was bang mijn eigen man niet meer
te herkennen als hij hormonen zou gaan slikken. In Nederland
was toen een lange wachttijd voor de operatie. Omdat we
dicht bij de Duitse grens wonen, zijn we naar een Duits zieken
huis gegaan waar hij een week later is geopereerd. Zo zie je
hoe belangrijk het is op tijd de juiste diagnose te stellen.’
Huisarts Ted van Essen, bekend van zijn programma’s bij
omroep MAX: ‘Veel mannen zijn bang voor prostaatkanker.
Ze kennen vrienden die het hebben, of het komt voor in
de familie. De sociale druk om een test te laten doen is vrij
groot. En niet alleen de mannen zijn bang, hun partners vaak
nog meer. Het komt geregeld voor dat een man ‘om een
boodschap wordt gestuurd’ om zijn PSA te laten prikken bij de
huisarts. Als daar aanleiding voor is, is dat heel goed.
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Aan de andere kant: een verhoogd PSA wil lang niet altijd
zeggen dat er sprake is van prostaatkanker en wat doe je dan
met de uitkomst? Daarom ga ik eerst altijd het gesprek aan.
Waar ben je bang voor? En als het PSA verhoogd is, wil je dan
het hele traject in en biopten laten maken? Wat zijn de voors
en tegens? Veel oudere mannen hebben plasproblemen
door een vergrote prostaat, maar lang niet alle mannen met
plasproblemen hebben prostaatkanker. Aan de andere kant
hoor je natuurlijk soms ook verschrikkelijke verhalen als de
prostaatkanker te laat wordt ontdekt. Is er aanleiding voor
zoals bijvoorbeeld bloed in de urine, komt het veel voor in de
familie, is er sprake van genetische aanleg? Dan is het goed
dat mannen al jong hun PSA laten testen. Is er geen directe
aanleiding, dan ga ik eerst uitgebreid het gesprek aan met de
man, en als het mogelijk is samen met de partner.’
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Normale PSA-waarde in het bloed
Leeftijd

PSA waarde lager dan

40 tot 49 jaar

2,5 ng/ml

50 tot 59 jaar

3,5 ng/ml

60 tot 69 jaar

4 ng/ml

70 tot 79 jaar

6,5 ng/ml

Naarmate mannen ouder worden, stijgt hun PSA-waarde. In de
tabel hierboven zijn de aan leeftijd gerelateerde normaalwaarden
van PSA weergegeven. (Bron: prostaat.nl)

De man van Ans bleek al uitzaaiingen te hebben. ‘Jan kreeg
de diagnose in 2012. Het advies was: opereren. Dat bleek
uiteindelijk niet mogelijk doordat de kanker al was uitgezaaid
tot in het bekkenbodemweefsel; het zag er niet goed uit. Het
enige wat Jan nog kon doen was hormonen nemen. Door de
hormooninjecties veranderde hij compleet. Hij kende zichzelf
niet meer terug en ik herkende mijn man niet meer. Hij kreeg
vrouwelijke kenmerken, verloor al zijn lichaamshaar en kwam
20 kilo aan. Het ergste was dat hij hierdoor depressief raakte.
Hij huilde nooit, en nu wel. Het was een verschrikkelijke
tijd. Op advies van de uroloog kwamen we in een ander
ziekenhuis terecht waar een radiotherapeut werkte die Jan
uitwendig wilde bestralen. Zowel de prostaatkankercellen als
de uitzaaiingen. Het was riskant. Het gezonde weefsel zou ook
aangetast worden. We hadden nieuwe hoop, tot we hoorden
dat ook de bestraling niet kon plaatsvinden omdat het te
risicovol was. De enige optie was doorgaan met hormonen,
net zo lang tot de uitgezaaide kankercellen voldoende
geslonken waren. Daarna zou wel bestraald kunnen worden.
En zo is het gebeurd, met succes. Jan leeft nog, zijn PSA is
niet-meetbaar en hij gebruikt geen hormonen meer!’
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Impact
van kanker

De impact van kanker is groot. De toekomst die jullie samen
voor ogen hadden, is plotseling niet meer zo vanzelfsprekend.
Het leven in het hier en nu verandert door angst en
onzekerheid, maar ook zijn er ‘praktische’ veranderingen.
De ziekenhuisbezoeken, de behandelingen en de gevolgen
daarvan… Ook als uw partner het liever zelf verwerkt en er
niet of nauwelijks over wil praten. De ziekte beïnvloedt uw
relatie, uw leven en uw omgeving.
Volhouden is een kunst
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Uw partner is degene die de behandelingen ondergaat, die de ziekte
moet dragen. U bent ‘de partner van…’ Maar ook dat kan zwaar zijn.
Er zijn heel wat partners die door-racen, hun man zoveel mogelijk uit
handen nemen en vooral niet hun man - maar ook niet hun eventuele kinderen en de omgeving - willen belasten met vragen of eigen
gevoelens. Lang niet iedereen is sterk genoeg om dit vol te houden.
Veel partners krijgen lichamelijke klachten als hoofdpijn, vermoeidheid of raken zelfs burn-out. Laat het niet zover komen. Neem af
en toe tijd voor uzelf en schakel zo nodig hulp in. Dat kan voor heel
praktische dingen zijn zoals het huis schoonmaken, boodschappen
doen en een keer koken. Maar ook voor een goed gesprek. Tijd voor
uzelf is belangrijk om het vol te houden!

Omgaan met uw eigen gevoelens
De stemmingen van iemand met kanker kunnen heel wisselend
zijn. Herkent u dat? Het ene moment is uw partner somber, het
andere moment vol goede moed. De ene dag voelt hij zich fysiek
sterk, heeft veel energie, de volgende dag is dat totaal anders en
voelt hij zich vermoeid. Natuurlijk heeft dit ook impact op u.
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Op een partnerbijeenkomst
brak Anja: ‘Ik heb dit
nog nooit eerder durven
uitspreken, maar ik ben zo
klaar met de kanker. Alles
draait om mijn man. Het
eerste wat de kinderen
vragen is: ‘Hoe gaat het met
pap?’ Dat is ook zo met onze
vrienden en de mensen in
de buurt. Het gaat over niets
anders. Binnenkort moet
ik zelf een kleine ingreep
ondergaan. Daar heb ik het
maar niet over…’

Ook uw eigen stemming kan van dag
tot dag verschillen. Aan de stemming
van uw partner kunt u niet veel
veranderen, maar probeer zelf in balans
te blijven. Door voldoende afleiding
te vinden in sport of een hobby, door
ondanks alles toch leuke dingen te
doen met vrienden of door een goed
gesprek met iemand die hetzelfde
doormaakt of heeft doorgemaakt.
Emoties hoeft u zeker niet weg te
stoppen, juist niet.

Cijfer jezelf als partner niet weg
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Anja is niet de enige. Diverse partners van mannen met prostaatkanker geven aan er moeite mee te hebben dat alle aandacht
uitgaat naar hun man. Sommigen voelen zich daar schuldig over en
vinden het lastig hun gevoelens uit te spreken. Het voelt egoïstisch;
zij zijn niet ziek, maar snakken zo nu en dan wel naar aandacht.
Een van de partners vertelde: ‘Het zou alleen al fijn zijn als er eens
mensen zijn die vragen hoe het met mij gaat. Ik ben er ook nog!’
Herkent u dit? En vindt u het ook lastig dit te bespreken met uw
partner? Probeer dan steun te zoeken bij iemand anders. Bijvoorbeeld bij een goede vriend of vriendin, uw huisarts, de oncologieverpleegkundige, maatschappelijk werker of psycholoog. Als u uzelf
wegcijfert, gaat dat ten koste van uzelf. Dit zal ook de relatie met
uw partner niet ten goede komen.
Irma: ‘Ik heb me af en toe best alleen gevoeld in de periode
vanaf de diagnose en tijdens de behandelperiode, met alle
complicaties die mijn man kreeg en mijn zorgen om hem.
Goede vrienden zijn ontzettend waardevol, die hebben mij erg

geholpen. En onze drie dochters ook. Maar, je kunt vrienden
en familie niet drie keer hetzelfde verhaal vertellen, terwijl je
daar wel behoefte aan hebt. Bovendien wil je je eigen kinderen
niet belasten met jouw zorgen. Vanuit het ziekenhuis kreeg
ik - als partner van - geen hulp aangeboden. Ondanks alles
was ik er voor mijn man, reed hem naar het ziekenhuis en
hielp hem zoveel mogelijk. Na de bestraling brak ik, ik was
op. Niet alleen door alles rond de prostaatkanker van mijn
man. Mijn beide broers zijn enkele jaren eerder overleden aan
kanker, mijn ouders kort daarna. In twee jaar tijd was ik mijn
hele familie kwijt. Ik stortte in. Ik heb hulp gezocht bij een
psycholoog die ik al kende. Die gesprekken hebben me goed
gedaan. Ik zou partners van prostaatkankerpatiënten aanraden
hulp te vragen als je daar behoefte aan hebt. Het is fijn een
plek te hebben waar je zelfs tien keer hetzelfde kunt vertellen
en je zorgen kwijt kunt, zonder dat je het gevoel hebt dat je
daar iemand mee belast.’

Blijf in gesprek
‘Over zijn gevoelens sprak mijn man eigenlijk nooit. Dat is compleet
veranderd nu hij ziek is. We praten de laatste tijd zelfs veel. Over
wat we samen hebben, onze kinderen, de reizen die we hebben
gemaakt, maar ook over de dingen van nu: de behandeling die hij
moet ondergaan, zijn emoties, de pijn die hij ervaart. Realistisch of
niet: we maken ook plannen voor de toekomst.’
‘Mijn man klaagt niet, ondergaat alle nodige behandelingen, maar
ik mis wel het gesprek hierover. Hoe voelt hij zich echt, wat gaat
er door hem heen, is hij bang…? Omdat hij niet veel zegt, doe ik
dat ook niet. Hij heeft al genoeg aan zijn hoofd en ik wil hem niet
belasten met mijn gevoelens.’
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Ans: ‘Mijn man is geen
prater, dat is hij nooit
geweest. Ik heb dat altijd
gerespecteerd. Ook tijdens
de lastige periode rond de
operatie, de complicaties
en nare behandeling met
hormonen daarna. We
hebben het goed samen, ik
wilde hem niet forceren om
te praten. Er wordt altijd zo
op gehamerd dat dat wel
moet, maar hij is gewoon
zoals hij is. Een lieve man.’
Irma: ‘Ik heb twee periodes

Twee verschillende situaties. Waarin
herkent u zich? Praat u veel met uw
partner, of bijna niet. En, waar voelt u
zich prettig bij? Vindt u het goed zoals
het is of zou u meer in gesprek willen
komen met uw partner? Probeer dat
dan voorzichtig uit te leggen. Vraag
of hij wil praten, of juist liever niet. En
waarom dan niet. Het kan heel verhelderend zijn als u beiden weet waar u
zich goed bij voelt, en dat dan ook over
en weer respecteert van elkaar. Zoek
een rustig moment waarbij u beiden de
tijd neemt om gevoelens uit te spreken
en naar elkaar te luisteren.

meegemaakt dat mijn
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energieke man volledig in

Samen genieten

zichzelf keerde. Toen hij

De ziekenhuisbezoeken, de behandelingen, de onzekerheid… het kan enorm
intensief zijn. Er zijn heel wat partners
die alsmaar doorrennen, hun man
zoveel mogelijk uit handen nemen en
vooral niet hun man willen belasten
met vragen of eigen gevoelens. Lang
niet iedereen is zo sterk om dit vol te
houden. Zorg dat u tijd neemt voor
elkaar om samen iets te doen waar
u beiden van geniet. Een nachtje in
een hotel, een wandeling aan zee,
een goede film… Even echt samen
genieten, tijd en aandacht hebben voor
elkaar kan verfrissend zijn. Ook als u
partner moe is of pijn heeft.

op een vervelende manier
zijn baan verloor en toen
hij prostaatkanker kreeg.
Hij was daarvoor nooit
ziek geweest; dit kwam als
een donderslag bij heldere
hemel en hij wilde het zelf
verwerken. Maar kanker heb
je samen! Toen ik hem dat
vertelde werd hij opener.
Op een gegeven moment
is mijn man alles gaan
opschrijven en heeft zelfs
een boekje gemaakt met
de titel ‘‘Prostaatkanker, hoe
ontdek je het en dan?’

Het is goed om samen te zijn in een andere omgeving en de
zorgen even achter u te laten.
Adviezen
• Zorg dat u zoveel mogelijk begrijpt van prostaatkanker, van alle
mogelijke behandelingen en eventuele keuzes daarin, de voor- en
nadelen en de mogelijke bijwerkingen. Dat geeft meer grip en
voorkomt dat u zich onnodig zorgen maakt.
• Zorg waar mogelijk voor uw partner, maar ook voor uzelf!
• Let op signalen van spanning, stress of lichamelijke klachten en
neem deze serieus.
• Maak elke dag even tijd vrij om iets voor uzelf te doen.

‘Wat kanker met je doet? Oneindig veel!’, weet medisch
psycholoog prof. dr. Harry van de Wiel, hoogleraar aan de
faculteit geneeskunde van Rijksuniversiteit Groningen. ‘De hele
vanzelfsprekendheid van je bestaan wordt onderuit gehaald;
op lichamelijk gebied en op het psychologische vlak. Je kunt
niet meer logisch nadenken doordat alles op zijn grondvesten
trilt. De fundamenten van je bestaan worden onderuit gehaald,
zodanig dat je jezelf soms niet meer herkent. Vragen komen
op als ‘mag ik er nog zijn, of niet?’ Wat is de zingeving als je
de controle kwijt bent? Je gaat nadenken over leven en dood,
over eenzaamheid en verbondenheid. In eerste instantie
gebeurt dit bij de patiënt zelf; die krijgt als eerste de klap bij de
diagnose. Maar daarna ook de partner. Ook bij de partner zijn
immers alle fundamenten weg. Niets is meer vanzelfsprekend,
maar er moeten wel keuzes gemaakt worden die belangrijk
zijn voor de overlevingskans en voor de toekomst. Dit belast
partners soms zelfs nog meer dan de patiënt zelf. De partner
doet enorm zijn of haar best om er iets van te maken, wil
de patiënt beschermen. We zien dat partners als leeuwen
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opkomen voor hun zieke partner, terwijl het voor de patiënt
zelf soms te snel gaat. “Loop maar niet zo hard hoor, dokter”,
krijg ik nog dan wel eens te horen.
Kanker doet enorm veel met mensen. Lichamelijk verandert
er veel bij de patiënt, psychologisch bij beiden en ook op
sociaal vlak wordt het anders. Mensen in de omgeving en op
het werk weten niet goed hoe ze moeten reageren, er wel
over praten of juist niet? Extra rekening met je houden of
juist heel gewoon doen? Heel belangrijk is dat ook de partner
haar verhaal kwijt kan. Dat die behoefte groot is zie ik op de
partnerweekenden die georganiseerd worden. Daarnaast is
het van groot belang dat de partner ook goed geïnformeerd
wordt over wat er gebeurt, wat de mogelijkheden zijn en de
onmogelijkheden en welk toekomstperspectief er is.’
22
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Goede
voorbereiding

Nadat de uroloog de diagnose prostaatkanker heeft
gesteld, zal hij de verschillende behandelmogelijkheden,
de daarbij behorende complicaties en de ziektelast voor
uw partner bespreken. Het aantal behandelmogelijkheden
neemt toe, wat positief is. Wel kunnen bijkomende moge
lijke complicaties belastend zijn, voor uw man, voor uzelf
en voor uw relatie. In hoeverre was u voorbereid op de
complicaties?

Ted van Essen, huisarts: ‘Patiënten komen na hun consult
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bij de uroloog nog vaak bij de huisarts om alle keuzemo
gelijkheden door te spreken. Zij zijn enorm geschrokken,
hun wereld stort in. Essentiële vragen over leven en dood
komen naar boven. De patiënt en diens partner willen maar
één ding: de kanker moet eruit! Vrijwel iedereen wil zo snel
mogelijk een operatie, terwijl dat niet altijd nodig is. Ik vind het
persoonlijk heel belangrijk alle voor- en nadelen van de diverse
behandelingen door te spreken, en de mogelijke complicaties.
Na een operatie kunnen mannen urine-incontinent worden
en mogelijk krijgen zij erectieproblemen, een complicatie van
bestraling kan zijn dat ontlasting moeilijk op te houden is, of
dat de aandrang heel sterk is. De kanker zit vaak al lange tijd
in het lichaam. Ik benadruk daarom altijd dat de patiënt en zijn
partner tijd hebben om na te denken, zodat zij een welover
wogen beslissing kunnen nemen. Het enige wat je als arts kunt
doen is de patiënt en de partner zo goed mogelijk informeren.’
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Irma: ‘De chirurg die mijn man zou opereren heeft summier
de mogelijke complicaties aangegeven. Er is een kans op...
Als partner wil je dat helemaal niet horen, die kanker moet
weg! Mijn man en ik kregen een boekje mee met uitleg over
de operatie. Daar stond duidelijk in dat we contact moesten
opnemen als er binnen een aantal weken na de operatie
koorts of pijn zou optreden. Toen dat gebeurde bleek mijn
man een lymphocele (red. een vochtblaas die ontstaat door
lekkage van lymfvocht na verwijdering van lymfklieren) te
hebben. Na behandeling van de lymphocele - het afzuigen van
300 ml pus - en een week lang infuus met antibiotica was het
probleem opgelost. Mijn man was 5 kg afgevallen en behoorlijk
verzwakt. Iets later kreeg hij ook nog longvliesontsteking. Dit
kan diverse oorzaken hebben, maar wij gaan er nog steeds van
26

uit dat dit veroorzaakt is door de slechte conditie van mijn man
na de lymphocele en de intubatie tijdens de operatie. Beide
complicaties komen weinig voor; we hadden gewoon pech!’
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Intimiteit en
seksualiteit
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Al vrij snel na de diagnose prostaatkanker zal de uroloog
bij het gesprek over de behandeling beginnen over
eventuele gevolgen op seksueel gebied, zoals erectie
problemen en libidoverlies. Prostaatkanker en de
behandeling daarvan hebben nu eenmaal veel invloed op
het seksueel functioneren van uw partner. U zult samen
naar oplossingen moeten zoeken. Het is goed hier open
over te zijn naar elkaar, en als u daar behoefte aan heeft
advies te vragen bij een oncologieverpleegkundige of
uroloog of u laten doorverwijzen naar een seksuoloog.

Bert, verpleegkundig specialist: ‘Mannen beleven seks anders dan
vrouwen. Als zij ‘het’ niet meer kunnen doen, verdienen zij de liefde
van hun vrouw niet meer, denken veel mannen. Als zij geen erectie
meer kunnen krijgen voelen zij zich aangetast in hun man-zijn.
Er komt afstand in de relatie, verwijdering, en vrouwen begrijpen dit
vaak niet. Vrijen en seks zijn voor hen verschillende dingen. Waarom
raakt hij me niet meer aan zoals vroeger? Er is toch nog wel intimiteit
mogelijk? Het is voor mij belangrijk het gesprek hierover op gang te
helpen, nog voordat je gaat nadenken over eventuele hulpmiddelen.
Het is belangrijk eerst ingangen te vinden om deze nieuwe situatie een
plek in het leven van de patiënt en zijn partner te geven. Het grootste
deel van de mannen met prostaatkanker is wat ouder. Zij hebben vaak
niet geleerd te praten over seksualiteit. Hun vrouwen zijn meestal
opener. Aan mij de taak om hen beiden uit te leggen hoe gedrag
werkt, waarom het voor een man anders is dan voor een vrouw en
te proberen die twee werelden bij elkaar te brengen. Het allerbelang
rijkste is de genegenheid, de intimiteit terug te krijgen in de relatie.’
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Ans: ‘Onze uroloog was
duidelijk niet zo comfortabel
met dit onderwerp. Hij gaf
ons direct een verwijzing voor
een seksuoloog, die ook aan
het ziekenhuis verbonden
was. De kosten voor dit
consult werden vergoed.’

Seksualiteit is niet voor iedereen een
gemakkelijk gespreksonderwerp. Ook niet
altijd voor artsen. Voelt u terughoudendheid, of vindt het u zelf niet prettig hierover
te praten met de behandelend uroloog of
oncoloog, dan kunt u een doorverwijzing
vragen naar een seksuoloog.

Invloed van prostaatkanker op intimiteit en seksualiteit
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Onderzoek ProstaatKankerStichting.nl
ProstaatKankerStichting.nl heeft in 2014 onderzoek laten doen naar
de invloed van prostaatkanker op intimiteit en seksualiteit. In totaal
hebben ruim 1.000 mannen met prostaatkanker en hun partners
de vragenlijst ingevuld. Het onderzoek wijst uit dat het onderwerp
intimiteit en seksualiteit lééft. Van mannen met prostaatkanker gaf
84% aan dat intimiteit ‘belangrijk’ of ‘zeer belangrijk’ is in een relatie.
Voor de overgrote meerderheid is intimiteit ook een voorwaarde
voor seksualiteit.
Het onderzoek heeft een aantal nieuwe inzichten opgeleverd:
• Van de patiënten en partners wist ruim een kwart (28%) voorafgaand aan de behandeling niet dat (de behandeling van) prostaatkanker invloed zou hebben op het seksueel functioneren.
• Na de diagnose daalt de tevredenheid over intimiteit bij mannen
met prostaatkanker en hun partners. Voor de diagnose geven zij
een 8 voor intimiteit, na de diagnose een 7.
• Mannen met prostaatkanker en hun partners hebben in een vroeg
stadium behoefte aan eerlijke informatie over de bijwerkingen,
aan zowel mondelinge als schriftelijke informatieverstrekking,
lotgenotencontact en aandacht voor de partner in gesprekken
met zorgverleners.
• Het cijfer voor seksualiteit daalt met ruim 2 punten sterk. Mannen
met prostaatkanker gaan van gemiddeld 7.4 naar 4.6 en hun

partners van 7.4 naar 5.2.

H
• et cijfer voor de kwaliteit van leven daalt eveneens. Mannen met
prostaatkanker gaan van 8.2 naar 7.3 en hun partners van 8.2 naar 7.8.
Onderzoek NFK
De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
heeft in 2017 onderzoek gedaan naar wat mensen met kanker en
hun partners ervaren bij hun seksualiteit en intimiteit en heeft een
website ontwikkeld (www.kankerenseks.nl) die antwoord geeft op
concrete vragen die mensen kunnen hebben over dit onderwerp.
Uitkomsten uit het onderzoek waren:
• Volgens 67% van de ca. 3.000 respondenten (patiënten en
partners) zijn de seks en de intimiteit slechter geworden (bij
mannen ligt dit met 71% hoger).
• 69% zegt dat het lichaam is veranderd en voor 53% betreft
dat ook emoties en gevoelens (wat met 61% meer geldt voor
vrouwen dan voor mannen, met 44%).
• 21% denkt anders over zichzelf (meer vrouwen met 28% dan
mannen met 13%).
Bij de problemen worden vooral genoemd erectieproblemen (36%),
vermoeidheid (31%), last van een droge vagina (29%), moeite met
klaarkomen en zaadlozing (25%). Ook meldt 24% van de vrouwen
en 14% van de mannen geen behoefte meer te hebben, en geen
gevoel te hebben en impotent te zijn geworden. Wat hielp ter
verbetering zijn onder meer:
• acceptatie, begrip, praten, tijd
• medicatie als erectiepillen, hormooncrème of glijmiddel
• hulpmiddelen als een vibrator, erectiepomp of prothese
• bekkenbodemfysiotherapie
• tantra
• lustopwekkende beelden, mooi ondergoed, oefeningen
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Mensen gaven aan behoefte te hebben aan concrete, praktische
informatie en tips (58%) en ervaringsverhalen van andere mensen
die dit eerder hebben meegemaakt (52%).
(Bron: www.kankerenseks.nl)

Behandeling: effecten op seksualiteit en intimiteit
De invloed van prostaatkanker op seksualiteit en intimiteit hangt
sterk samen met de behandeling.

32

Prostaatverwijdering
• Bij prostaatverwijdering (radicale prostatectomie) moeten soms
zenuwen die nodig zijn om een erectie te krijgen opgeofferd
worden om de tumor volledig te kunnen verwijderen. Ook kan
er zenuwkneuzing ontstaan of blijvende zenuwschade. Dit kan
helaas ook gebeuren als uw partner ‘zenuwsparend’ is geopereerd. Soms gaat het om tijdelijke erectieproblemen, die meestal
binnen 24 maanden weer over zijn. Als de zenuwbanen zeer
ernstig zijn beschadigd, zal de erectie niet meer volledig kunnen
terugkomen.
• Na een prostaatverwijdering heeft uw partner geen zaadlozing
meer. Een orgasme is nog wel mogelijk, maar kan anders
aanvoelen. Bij sommige mannen is klaarkomen aanvankelijk
pijnlijk. Dat gaat meestal na verloop van tijd over. Ook kan er
bij een orgasme wat urine vrijkomen. Een condoom kan dan
uitkomst bieden.
Bestralen
Door bestraling krijgen mannen veelal erectiestoornissen. Dit komt
zowel bij inwendige bestraling (brachytherapie) als uitwendige
bestraling voor. Meestal ontstaan deze klachten geleidelijk na één
tot twee jaar. Na bestraling kan uw partner nog wel een orgasme
krijgen, maar is er vaak geen zaadlozing meer.

Irma: ‘In het begin van het
behandeltraject is seks niet
belangrijk, dan wil je vooral
dat de kanker het lichaam uit
gaat. Later krijg je wel meer
behoefte. Toen we daarover
informeerden bij de arts
antwoordde hij: ‘Ik kan nu
niet bepalen hoe het straks
is bij uw man. Maar over
een paar jaar wilt u toch
geen seks meer.’ Heel boos
reageerden wij daarop met
de opmerking dat wij dat
zelf wel uitmaken. Hoewel
de zenuwschade na de
operatie zeer beperkt was,
zijn door de bestraling die
volgde zijn zenuwen toch
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verder aangetast. Mijn man
kan daardoor geen erectie
meer krijgen. Hij heeft geen
hormonale behandeling
gehad en heeft nog wel zin
om te vrijen. Gelukkig is hij
niet incontinent. Alleen, een
erectie krijgt hij niet meer.’

Hormoonbehandeling
Bij de start van de hormoonbehandeling
is het belangrijk dat uw partner en u
weten wat dit kan doen op het gebied
van intimiteit en met het gevoel van
man-zijn. Door de hormooninjecties
verlaagt de testosteronspiegel
(chemische castratie). Internist-
oncoloog Joyce van Dodewaard
benadrukt dat een operatie ook een
hormoonbehandeling is. ‘Hormonen
in de vorm van injecties zorgen voor
chemische castratie (de aanmaak van
testosteron in de teelballen wordt
stilgelegd). Bij een operatie wordt het
deel van de teelbal waar testosteron
wordt gemaakt, weggehaald. Beide
behandelingen verlagen het testosteron. Hierdoor kunnen mannen
‘vrouwelijke verschijnselen’ krijgen, zoals
borstvorming, opvliegers, stemmings
wisselingen, een vrouwelijke vetverdeling en veranderingen op seksueel
gebied. Het is belangrijk dat de patiënt
en zijn partner hiervan op de hoogte
worden gebracht!’ Het kan zijn dat een man zich niet helemaal meer
zichzelf voelt en daar opnieuw een weg in moet vinden.

Man-zijn
Veel genoemde problemen bij mannen als gevolg van de behandeling
van prostaatkanker zijn libidoverlies, erectieproblemen en urineverlies.
Bij een hormoonbehandeling krijgen veel mannen vrouwelijke
symptomen en kunnen instabieler en emotioneler worden. Het maakt

Bert, verpleegkundig
specialist: ‘De gevolgen van

Ans: ‘Toen Jan de
hormooninjecties kreeg en
zijn persoonlijkheid totaal
veranderde, had ik daar heel
veel moeite mee. Ik had mijn
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man niet meer… Ik

heb toen veel gehad aan het
boek ‘Als je man verandert’,
van schrijfster Marion Bloem
en Paul Kil, een bekend
uroloog. Nu is onze relatie
op persoonlijk vlak weer
bijna net als vroeger. Op
lichamelijk gebied is echter
wel veel veranderd. Net als
veel andere mannen met
prostaatkanker is ook Jan
impotent geworden. Dat
heb ik geaccepteerd. We zijn
al zo lang samen, hebben
samen veel ondernomen
en veel meegemaakt. Dit is

sommige mannen neerslachtig of zelfs
depressief. Voor u als partner is het
uitermate belangrijk te beseffen hoe
erg dit is voor uw man. Mannen voelen
zich geen man meer. Hun seksuele
identiteit verandert, hun seksuele functie
is aangetast en dit heeft grote impact op
zijn seksuele activiteit. Vrouwen zeggen
vaak ‘een man is toch meer dan een
erectie. We kunnen toch ook op andere
manieren intiem zijn?’ Voor veel mannen
is dit moeilijk. Het is heel goed samen te
bespreken wat u belangrijk vindt in uw
relatie en hoe op een nieuwe of andere
manier intimiteit te beleven.

• Probeer problemen op het gebied
van intimiteit en seksualiteit
bespreekbaar te maken als u daar
behoefte aan heeft. Met uw partner
en met artsen en verpleegkundigen. Of laat u doorverwijzen. Dit
om te voorkomen dat u uit elkaar
groeit.
• Accepteer verminderd seksueel
functioneren als dat niet anders
kan en zoek samen met uw partner
naar andere manieren om de
kwaliteit van uw relatie op peil te
houden.
• Koppel seksualiteit los van de
intimiteit. Intimiteit kan dan veel
opleveren.

Medische hulpmiddelen

hormoontherapie kunnen

Indien er erectiestoornissen zijn kunnen
tabletten zoals sildenafil (Viagra®),
tadalafil (Cialis®) of vardenafil (Levitra®)
de erectie verbeteren. Bij complete
impotentie helpen tabletten niet maar
kan erectie mogelijk nog kunstmatig
worden opgewekt door Androskat-injectietherapie. Hierbij wordt een bloedvat-verwijdend middel ingespoten in
het zwellichaam. Het is een eenvoudig
aan te leren techniek die niet pijnlijk is.

voor de patiënt maar ook
voor de partner heel heftig
zijn. Hoe ga je hiermee om?
Hoe is het voor de partner als
hun man urine verliest in bed,
opvliegers heeft ’s nachts…?
Hormoontherapie is niet
‘even een pilletje’ slikken. Het
is heel belangrijk de mogelijke
bijwerkingen te bespreken
met de patiënt en zijn partner

zodat zij voorbereid zijn op
In sommige gevallen wordt gebruik
wat kan komen.’
gemaakt van hulpmiddelen, zoals een
elastische penisring of een vacuümpomp met elastisch constrictiebandje. Wanneer deze behandelingen onvoldoende effect hebben, zijn via de uroloog nog andere
behandelingen mogelijk, zoals een flexibele stift in de plasbuis,
injecties in de zwellichaampjes van de penis, penisimplantaten, of
een oppompbare penisprothese. Ervaring leert overigens dat relatief
weinig gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheden.

Irma: ‘We hebben van alles geprobeerd. Een implantaat wilden mijn
man en ik niet, de vacuümpomp vonden we niks, de injecties uiteindelijk
ook niet. Daarvan moet je de dosering langzaam verhogen met 0,2 ml
per week, omdat je van tevoren niet weet hoe je erop reageert en
het gevaarlijk kan zijn als je een te hoge dosis krijgt. Het kan een paar
maanden duren voordat je weet of het werkt. Intimiteit is voor ons
belangrijker geworden. Aan het eind van de middag samen een glas wijn
drinken, lekker koken en zorgen dat je het samen goed hebt. Praten en

zoals het is, we hebben het

knuffelen zijn voor ons geen vervanging van seks, maar wel dingen die

goed samen.’

nu erg belangrijk voor ons zijn.’
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Ted van Essen, huisarts:
‘Incontinentie is voor veel

Incontinentie

mannen een gevoelig
onderwerp. Een luier
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Urine-incontinentie en ontlasting-
incontinentie kunnen een
gevolg zijn van bestraling van
prostaatkanker (radiotherapie) of
na het volledig verwijderen van de
prostaat (radicale prostatectomie).
De prostaat zit vast aan de blaas.
Na een operatie, uitwendige en
inwendige bestraling kan uw
partner (tijdelijk) last hebben van
plasklachten zoals vaker plassen,
de aandrang om te plassen heftig
of juist bijna niet voelen of urine
verliezen. Het is afhankelijk van
de behandeling hoeveel last uw
partner hiervan heeft.
Behandelingen
Voor wat betreft urine-incontinentie
zijn er verschillende behandelingen
mogelijk:
Bij uitwendige bestraling hebben
mannen soms al plasklachten tijdens
de bestraling. De bestraling irriteert het
slijmvlies van de plasbuis en de blaas
wat een branderig gevoel tijdens het

moeten dragen ervaren
zij als heel vervelend, daar
schamen zij zich echt voor.
Patiënten die bestraald zijn
voor prostaatkanker kunnen
soms ook blijvende klachten
overhouden bij de ontlasting
als er schade is aan kringspier
en endeldarm, die beide
dicht bij de prostaat liggen.
Door de schaamte bij de
mannen kan dit ook voor
partners een onderwerp zijn
waar zij het liever niet over
hebben. Een van mijn oudere
patiënten is geholpen met
hyperbare zuurstoftherapie
om zijn problemen met de
ontlasting op te lossen. Dit
is een behandeling waarbij
patiënten via een masker
100% zuurstof inademen bij
een druk die hoger is dan
de normale omgevingsdruk.
Hierdoor worden weefsels
waar te weinig zuurstof komt,
beter van zuurstof voorzien.
Het is goed om samen naar
oplossingen te zoeken, zodat
deze ‘taboe-onderwerpen’
draaglijk worden of zelfs
worden opgelost.’
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plassen kan geven. Mannen moeten vaker kleine hoeveelheden
plassen. Sommige mannen hebben hun plas minder goed onder
controle waardoor incontinentie ontstaat. Meestal verdwijnen deze
klachten na drie tot zes weken vanzelf.
Bij inwendige bestraling is de kans groter dat uw partner het eerste
jaar na de behandeling moeilijker kan plassen of vaker per dag naar
het toilet moet. De oorzaak is een vergrote prostaat die ontstaan is
door de inwendige bestraling van de tumor.
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Prostaatverwijdering
Incontinentie na het operatief verwijderen van de prostaat komt
veel voor. Van de mannen die een prostaatverwijdering (radicale
prostatectomie) ondergaat is het overgrote deel tijdelijk incontinent, bij een klein deel is de incontinentie blijvend. Meestal zijn de
klachten kort na de operatie het ergst en verminderen deze in de
maanden daarna. Het gaat dan om enkele druppels urineverlies bij
lichamelijke inspanning, bij tillen of bij niezen en hoesten. Bekkenbodemtherapie voor en na een operatie dragen bij aan het herstel
van de continentie.

Wat te doen tegen blijvend urineverlies?
Het trainen van de bekkenbodemspier helpt om urineverlies tegen
te gaan. In de meeste ziekenhuizen verwijst de arts al voor de
operatie naar de bekkenfysiotherapeut. Daarnaast zijn er diverse
materialen die uw partner kan gebruiken.
Er is speciaal incontinentiemateriaal voor mannen verkrijgbaar.
Tegenwoordig is veel incontinentiemateriaal onzichtbaar te dragen
onder de kleren. Daarnaast zijn er veel varianten van geurneutrali
serend materiaal. Een (incontinentie)verpleegkundige kan hier
advies over geven.

Er is ook medicatie tegen incontinentie. Bij behandeling van
urge-incontinentie wordt deze medicatie veelal voorgeschreven.
Men spreekt van urge-incontinentie als er wel aandrang is om te
plassen maar het niet lukt om de plas op te houden. De medicatie
is erop gericht om de spontane samentrekking van de blaas te
onderdrukken.
In gevallen van lichte incontinentie kan een penisklem worden
gebruikt, maar dit wordt zelden toegepast omdat het een aantal
complicaties met zich meebrengt. De penisklem gaat het druppelen
van urine tegen door het afklemmen van de urineleider. Om de drie
à vier uur moet de klem worden verwijderd om de doorbloeding
weer te stimuleren.
Uw partner zou ook kunnen kiezen voor een condoomkatheter.
De urine loopt via een condoom waaraan een katheter zit in een zak.
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Blijft het urineverlies? Dan zou een hersteloperatie verlichting
kunnen bieden. Er zijn verschillende mogelijkheden:
• Door het plaatsen van een ‘male sling’: dit is een bandje om de
plasbuis om het afsluitmechanisme van de blaas te ondersteunen.
• Ook kunnen er ballonnetjes in de plasbuis geplaatst worden, die
voor relatieve afdichting zorgen.
• Het aanleggen van een kunstsluitspier: hierbij plaatst men een
kunstmatige sluitspier om de plasbuis. Deze kan vervolgens zelf
bediend worden door een pompje in de balzak.

Vermoeidheid
Iedereen is wel eens moe. Soms een paar dagen, soms
langer. Een paar nachten goed doorslapen of het wat
rustiger aan doen, helpt dan vaak. Dat is niet zo bij kanker.
Veel mensen met kanker zijn moe, echt moe. Grote kans
dat uw partner vóór de ziekte veel meer energie had en het
nu echt rustiger aan moet doen. Hoe gaat u daarmee om?
Moe van niets
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Vermoeidheid bij kanker is niet te vergelijken met ‘gewone
vermoeidheid’. De vermoeidheid komt ineens op en op onverwachte momenten. Zelfs nadat uw partner goed heeft geslapen
en geen zware inspanning heeft gedaan. Is uw partner moe na een
operatie, behandeling met radiotherapie (bestraling) of chemo
therapie, dan is er een duidelijk verband. Maar, de vermoeidheid is
vaak niet gekoppeld aan een bepaalde ingreep of inspanning. Het
lastige is dat het meestal niet binnen een paar dagen over is, maar
lang kan aanhouden.

Impact op u
Dit heeft ook impact op u als partner. Misschien probeert u uw
partner zoveel mogelijk te ontlasten, maar het is ook een heel
menselijke reactie om er af en toe flink van te balen. Samenleven
met iemand die uitgeput is, leeg, zich maar moeilijk kan concentreren, geen energie heeft om iets te ondernemen, geen zin meer
heeft in seks. Daar kunt u zelf ook moedeloos van worden.
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Elkaar begrijpen
Het kan u helpen als u beter begrijpt waar de vermoeidheid
vandaan komt. Het kan zijn dat uw partner zich meer zorgen maakt
dan dat hij uit, dat hij vaak wakker ligt zonder dat u dat merkt, dat hij
bang is voor de behandelingen, bang voor de toekomst. Slaapt uw
partner slecht, hoe ziet zijn dag/nachtritme eruit, eet hij voldoende
en gezond, beweegt hij voldoende, heeft hij voldoende afleiding,
zijn er hobby’s die hij zou kunnen oppakken? Allemaal vragen die
u samen zou kunnen beantwoorden in de hoop een oplossing te
vinden. Als u hier samen niet uit komt en u wilt hulp, dan kunt u
de vermoeidheidsklachten bespreken met de huisarts, medisch
specialist of verpleegkundige. Mogelijk kunnen zij helpen om de
vermoeidheid tegen te gaan.
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‘We hadden allerlei plannen voordat mij man ziek werd. Hij
zat vol energie, had een drukke baan en keek uit naar zijn
pensioen zodat we meer samen konden ondernemen. Dat
gaan we ook zeker doen, maar wel in een ander tempo dan
we dachten. Hij is ‘gezond’ verklaard, heeft een PSA-waarde
van nul, maar ik besef heel goed dat hij nooit meer de
energieke, levenslustige man wordt die hij was. Eerlijk gezegd
heb ik het daar best moeilijk mee. Ik ben ontzettend blij en
dankbaar dat hij nog leeft, maar ik had ons pensioen wel heel
anders voorgesteld.’ (Citaat van partner prostaatkankerpatiënt
op partnerbijeenkomst)

43

Prostaatkanker
en kinderen
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Veel ouders willen hun kinderen niet te veel belasten met
hun eigen zorgen. Zij delen feiten over de behandeling,
maar hun echte twijfels en zorgen delen zij niet, of niet
volledig. Ook Ans en haar man wilden hun kinderen uit de
wind houden. Nu, vier jaar na de ziekte, zijn zij in gesprek
gegaan met hun zoon.

‘Onze zoon heeft het er moeilijker mee gehad dan ik vermoedde’,
vertelt Ans. ‘Dat kwam ook omdat hij toen zeevarend was, waardoor
de communicatie moeilijk en beperkt was. Achteraf blijkt dat onze
goede bedoelingen om de kinderen niet te belasten met onze zorgen,
in ieder geval voor deze oudste zoon, niet fijn zijn geweest. Hij dacht:
‘Ze willen me er niet bij betrekken, dus vraag ik ook maar niets.
Als ze wat kwijt willen, dan doen ze het wel op hun eigen tijd.’
Terwijl wij ons weleens afvroegen waarom de kinderen zo weinig
interesse toonden. Voor ons was dit gesprek met onze zoon erg fijn.
We hebben afspraken gemaakt voor de toekomst en gefilosofeerd
over het belang van goede communicatie, maar ook hoe moeilijk
dat is en hoe vaak er automatisch wordt uitgegaan van aannames en
veronderstellingen.’
Irma en haar man betrokken de kinderen meer bij het ziekteproces
maar de reacties waren verschillend. Irma: ‘Waar de één heel bezorgd
was, zei de ander: ‘Mam, niet zo negatief. Pap is er toch nog? Hij wordt
behandeld en daar moeten we op vertrouwen.’ Wat ik heel moeilijk
vind, is dat onze dochters een verhoogde kans op borstkanker hebben,
door de agressieve vorm van prostaatkanker die mijn man had.
En onze kleinzonen hebben 25% meer kans om ook prostaatkanker te
krijgen. Vreselijk vind ik dat, en ik vond het enorm moeilijk om hen dit
te vertellen. Steeds meer jonge mannen krijgen prostaatkanker; ik zou
hen echt adviseren zich te laten testen bij de huisarts.’
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Palliatieve
zorg

Is de ziekte al in een vergevorderd stadium, dan zal een
zogenaamde palliatieve behandeling worden voorgesteld
om de ziekte te remmen en klachten te voorkomen of te
beperken. ‘Palliatief’ houdt in dat de ziekte niet genezen kan
worden en zo draaglijk mogelijk wordt gemaakt.
Palliatieve behandelmogelijkheden
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De basis voor palliatieve behandeling is hormoontherapie. Chemo
therapie wordt vaak voorgesteld wanneer de hormoontherapie
niet (meer) goed werkt. Soms wordt initieel een combinatie
van hormoon- en chemotherapie gegeven als de ziekte bij
diagnose al fors blijkt te zijn uitgezaaid. Ook kunnen bestralingen
gegeven worden tegen pijn in de botten. De palliatieve behandel
mogelijkheden zijn de laatste jaren enorm verbeterd en toegenomen.
Daarmee is ook de prognose met vele jaren toegenomen.

Behandeling
De palliatieve behandeling van uw partner heeft als doel een zo
lang mogelijk en goed mogelijk leven te hebben. Het kan zijn dat
uw partner hormonale therapie krijgt of chemotherapie al dan niet
in combinatie met hormoontherapie als de ziekte bij de diagnose
al blijkt te zijn uitgezaaid. Naast deze behandeling wordt extra
zorg ingezet om klachten te verminderen en steun te bieden bij
problemen die zich in deze periode (kunnen) voordoen. Het is
moeilijk om te voorspellen hoe lang de palliatieve fase zal duren.
Dat verschilt per patiënt en per ziekte. Soms heeft iemand nog jaren
te leven, soms duurt de palliatieve fase enkele weken tot maanden.
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Ted van Essen, huisarts:
‘In de palliatieve fase is veel
mogelijk om de kwaliteit
van leven te behouden en
deze fase kan lang duren. Als
huisarts ken je de patiënten
vaak al lange tijd, ken je ook
de familie. Het is dan ook
vaak de huisarts die in deze
fase de patiënt zo goed
mogelijk begeleidt, in overleg
met de uroloog of oncoloog
als er behandelingen nodig
zijn in het ziekenhuis. Het
is belangrijk dat patiënten
en hun partner een plek
hebben waar ze met hun
vragen en onzekerheden
48terecht kunnen. Dat geldt
ook voor hun kinderen; die
maken zich soms zorgen
over erfelijkheid. In dat geval
kunnen zij met de behande
lend uroloog overleggen of
verwezen worden naar een
klinisch geneticus.’

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven staat centraal in deze
laatste fase van het leven. Soms is er
levensverlenging mogelijk, maar de vraag
is: wat is de kwaliteit van leven? Wegen
de voordelen van extra behandelingen
op tegen de nadelen? De arts zal dit
regelmatig met u bespreken. Krijgt
uw partner meer pijn, wordt hij vaker
benauwd of zijn er andere bijwerkingen?
Dat is het aan hem om te bepalen hoe
ver hij hierin wil gaan. Maar u als partner
speelt hier een belangrijke rol in. Soms is
uw partner te moe of te ziek om beslissingen te kunnen nemen. Probeer dit
samen te bespreken! Als de behandeling
meer nadelen heeft dan voordelen, kunt
u samen besluiten om deze te stoppen
en te zoeken naar andere mogelijkheden.
Het is zinvol een logboek bij te houden
van de bijwerkingen en dit samen met de
arts door te nemen. Deze laatste fase van
het leven moet zo draaglijk mogelijk zijn
voor uw partner, en voor u samen.

Bert, verpleegkundig specialist: ‘In deze fase van het leven vind ik
het uitermate belangrijk de patiënt in eigen regie te houden. Vragen
naar wat wel goed gaat, waar de patiënt trots op is. Die kracht kun je
inzetten! Dus niet focussen op de aandoening alleen: er is nog een
heel stuk om het ziek-zijn heen. Waar vind je hoop in? Dit geldt net
zo goed voor de partner. Veel van mijn patiënten worden palliatief
behandeld, maar dat betekent niet dat ze terminaal zijn. Ze kunnen niet
meer genezen, maar patiënten leven vaak nog jaren, soms wel 15 jaar.
Dan moet er altijd hoop blijven, zonder hoop kun je niet leven!’

Als genezen niet meer mogelijk is
In dit boek staat de verbetering van
de kwaliteit van leven in de laatste
fase van het leven centraal. Naast
pijnbestrijding komen onderwerpen
aan de orde als alternatieve
geneeswijzen, zingeving en religie,
psychosociale problematiek, rouw
en rouwverwerking en ook op
euthanasie wordt ingegaan. Dit boek
maakt u wegwijs in de verworven
heden van de palliatieve zorg.
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Uitbehandeld,
maar niet
uitgepraat

Het moment kan komen waarop de artsen niets meer
voor uw partner kunnen doen. Hij is ‘uitbehandeld’, hoe
vreselijk dat ook klinkt. Uitbehandeld, maar niet uitgepraat.
Want, hoe moeilijk deze fase ook is, het is uitermate
belangrijk om in gesprek te blijven. Over deze laatste
fase van het leven samen en over de manier waarop uw
partner zijn levenseinde ziet. Vragen, zorgen, angsten.
Of juist nog mooie dingen die u samen zou willen doen
of mooie momenten met uw kinderen.
Gevoelens, gedachten, wensen
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Door het gesprek over de laatste levensfase aan te gaan, kunt u
elkaar helpen uw gevoelens, gedachten en wensen te ordenen.
Vraag uw partner of hij wil praten, en wat dan een goed moment
zou zijn. Maak het gesprek niet te lang en te zwaar. Een kwartier of
half uur is soms al voldoende. Soms moeten onderwerpen even
zakken of verder overdacht worden. U kunt vooraf bedenken wat
voor uzelf belangrijk is en praten over wat u nog zou willen doen
met uw partner. Of misschien weet u het allemaal nog niet en
worden dingen juist duidelijk door erover te praten.
Samen
• Zijn er dingen die uw partner of jullie samen graag nog zouden
willen doen, zien of beleven?
• Zijn er zaken die jullie willen bespreken met naasten, familie
of vrienden?
• Wil hij zijn laatste levensfase doorbrengen in een hospice of
verpleeghuis of het liefst thuis?
• Zijn er dingen waar hij erg tegenop ziet?
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Medische zorg
• Welke zorg wil uw partner aan het einde van zijn leven?
• Hoe kunnen lichamelijke problemen het beste aangepakt worden?
• Waar wil hij sterven? Wil hij nog opgenomen worden in een ziekenhuis of op een intensive care als er acute complicaties optreden en
zijn gezondheidstoestand plotseling heel slecht wordt?
• Wil hij nog beademend worden?
• Hoe denkt uw partner over palliatieve sedatie, stoppen met eten
en drinken of euthanasie?
Praktische zaken
• Z ijn de belangrijke praktische zaken geregeld, zoals de uitvaart,
voogdij en de financiële zaken?
Heeft
uw partner een wilsverklaring? En een donorcodicil?
•

Stel niet uit
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Is er geen gesprek, dan kan het zijn dat u zich beiden heel eenzaam
voelt. En u straks achterblijft met het gevoel dat u het zo graag
anders had gezien. Het is niet altijd van tevoren te bepalen hoe lang
deze laatste fase – ook wel palliatieve fase – duurt. Soms weken,
soms maanden, soms jaren. Het is goed om in een vroeg stadium
samen keuzes te maken en die ook uit te spreken naar elkaar en
naar de artsen en verpleegkundigen.

Gesprek starten
Het gesprek starten kan iets zijn waar u als een berg tegenop ziet.
Daarin staat u niet alleen. Er zijn diverse websites waar u tips
vindt, zoals:
•w
 ww.ikwilmetjepraten.nu
•w
 ww.uitbehandeldmaarnietuitgepraat.nl
•w
 ww.begineengoedgesprek.nl.

Vanzelfsprekend kunt u ook advies
vragen aan de arts of verpleegkundige.
Voor uw partner is het zwaar, ook voor
u is dit een moeilijke periode. U wordt
geconfronteerd met een proces waarin
u weinig meer kunt doen dan steun
geven en zorg (laten) verlenen.
Mogelijk wordt u aangesproken
door de video die u vindt op
www.alsjenietmeerbeterwordt.nl.
Hoewel deze video is gemaakt vanuit
het perspectief van de patiënt, kunnen
ook anderen met deze video meer
inzicht krijgen in wat iemand overkomt
als hij niet meer beter wordt.

Internist-oncoloog Joyce
van Dodewaard: ‘Ik merk
regelmatig dat mensen bang
zijn voor de dood, zowel de
patiënt zelf als de partner,
maar daar niet over durven
praten. Het niet durven
uitspreken naar elkaar. Het
is zo enorm belangrijk dit
wel te doen. De eerste stap
zetten is moeilijk, maar het
is waardevol de g
 evoelens,
angsten, vragen en
onzekerheden waar u mee
rondloopt naar elkaar uit te
spreken. Maakt uw partner
zich veel zorgen, hoe wil
hij sterven en waar? Wat
zou hij nog aan de kinderen
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willen vertellen? Veel vragen
die onbeantwoord blijven
als u en uw partner niet
het initiatief durven nemen.
Vindt u dit moeilijk, dan zijn
daar gelukkig hulpmiddelen
voor die u kunt inzetten
zoals websites, maar ook
(huis)artsen en verpleegkun
digen die u kunnen helpen.’

Meedoen
aan
onderzoek
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Dankzij wetenschappelijk onderzoek neemt de kennis over
kanker steeds verder toe. Doordat er meer kennis is over
kanker en hoe kanker zich gedraagt, kan de ziekte eerder,
sneller en beter worden opgespoord. Hierdoor worden
de behandelingen effectiever en verbetert de kwaliteit van
leven van patiënten. Ook overleven steeds meer mensen.
Het kan zijn dat de arts vraagt of uw partner wil meedoen
aan wetenschappelijk onderzoek.
Misschien vindt u het spannend mee te doen aan zo’n onderzoek.
Vraag daarom goed door. Gaat het om een nieuwe behandeling,
een nieuw medicijn of misschien een nieuwe manier van opereren
en bestralen? Vraag goed wat de extra belasting zal zijn voor uw
partner en voor u. Zijn er bijwerkingen bekend? Wat is het doel van
deze studie? Alleen als u weet waar u aan toe bent, kunt u de juiste
beslissing nemen.
Internist-oncoloog Joyce van Dodewaard: ‘Alleen door het doen van
wetenschappelijk onderzoek kunnen we de behandeling van prostaatkanker
verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek is waardevol en kan in elke fase van
de ziekte en behandeling plaatsvinden. Ter verbetering van de diagnosestelling,
de behandeling of om de kwaliteit van leven te verhogen. Het kan bijvoorbeeld
zijn dat hormoonpillen die goed werken in een bepaalde fase van de ziekte al
eerder ingezet kunnen worden en zo nog eerder of beter resultaat geven. Ook
kan bijvoorbeeld nieuw inzicht verkregen worden uit tumorbiopten, die helpen
beter te selecteren welke patiënten baat hebben bij een behandeling en welke
patiënten niet. Gaat het om medicijnen, dan is het belangrijk om na te gaan
of het echt een nieuw middel betreft dat voor het eerst wordt onderzocht in
mensen of dat het een behandeling is waar al veel ervaring mee is, maar die
nu in een ander stadium wordt gegeven. Zo krijgen we extra informatie voor
toekomstige patiënten. Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek is altijd
vrijwillig en het is altijd mogelijk om tussentijds te stoppen.’
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Bijlage
ProstaatKankerStichting.nl
ProstaatKankerStichting.nl (PKS) is de patiëntorganisatie voor
mannen die met prostaatkanker zijn geconfronteerd en hun
naasten. Als patiëntenorganisatie richt ProstaatKankerStichting.nl
zich op de inhoud en de kwaliteit van zorg voor (ex-)prostaat
kankerpatiënten, treedt op als wegwijzer en positioneert zich
vanwege ontwikkelingen in de gezondheidszorg steeds meer als
derde partij voor (ex-)prostaatkankerpatiënten door zich bezig te
houden met zorginkoop en opstellen van kwaliteitseisen. We doen
dit vanuit het perspectief van de patiënt en houden ons niet bezig
met medisch handelen. De kerntaken van ProstaatKankerStichting.nl
worden door vrijwilligers uitgevoerd.
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Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek met een ervaringsdeskundige? Bij de lotgenotentelefoon van PKS zijn ook partners/
ervaringsdeskundigen aanwezig die graag hun ervaringen met u
delen. De 0800-telefoonlijn (0800-9992222) is bereikbaar op
maandag, woensdag en vrijdag van 10.00-12.30 uur en op dinsdag
en donderdag van 19.00-21.00 uur. Een team van ongeveer twintig
mannen en drie vrouwen is beschikbaar voor vragen en een
luisterend oor. Desgewenst kunt u voor nadere informatie over
een bepaalde behandeling in contact gebracht worden met een
vrijwilliger die de behandeling zelf heeft ondergaan. Kijk ook op:
www.prostaatkankerstichting.nl.
PKS organiseert samen met ziekenhuizen en inloophuizen voor
mensen met kanker voorlichtings- en lotgenotenbijeenkomsten.
Voor een actueel overzicht, ga naar ‘agenda’ op de website van
PKS: www.prostaatkankerstichting.nl/agenda
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Nuttige websites
ProstaatKankerLogboek
www.prostaatkankerstichting.nl
Uitgegeven voor ProstaatKankerStichting.nl. Met dit logboek wil
de stichting patiënten en hun naasten op een persoonlijke manier
de weg wijzen in de gezondheidszorg. Donateurs van de stichting
ontvangen het boek gratis.
Helen Dowling Instituut
www.hdi.nl
Het Helen Dowling Instituut biedt professionele hulp wanneer emoties
als angst, depressie, verdriet of vermoeidheidsklachten het dagelijks
leven ernstig belemmeren. Niet alleen aan degene die kanker heeft,
maar ook aan naasten zoals partner, kinderen of ouders.
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Instellingen PsychoSociale Oncologie (IPSO)
www.ipso.nl
In de vele inloophuizen die zijn aangesloten bij IPSO kunt u tot rust
komen in een huiselijke sfeer. Gastvrouwen of gastheren weten,
vaak uit eigen ervaring, wat de impact van kanker is. Mensen met
kanker en hun naasten kunnen zonder afspraak binnenlopen voor
een kopje koffie en om hun verhaal te doen, deel te nemen aan
een ontspannende of creatieve activiteit of in contact te komen
met lotgenoten.
KWF kanker
www.kwf.nl
Infolijn kanker.nl
De gratis kanker.nl infolijn is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van
12.00-17.00 uur op telefoonnummer 0800-0226622.

Gesprek starten
www.ikwilmetjepraten.nu
www.uitbehandeldmaarnietuitgepraat.nl
Online discussiegroep
www.kanker.nl/discussiegroepen/25-kanker-heb-je-niet-alleen
Als iemand in uw omgeving kanker krijgt, heeft dat een enorme
impact. Hoe reageert u? Hoe gaat u om met reacties? Welke
impact heeft het op de relatie, kinderen, familie en vrienden? Stel in
deze groep uw vragen, deel uw ervaringen en tips en leer van die
van anderen.
Samen beslissen
www.begineengoedgesprek.nl
Hier vindt u tips en middelen die u helpen bij samen beslissen
met uw arts. De website is er niet alleen voor patiënten, maar ook
voor artsen. Want samen beslissen doe je samen. Het bevat onder
meer een vragenlijst om voor uzelf in kaart te brengen wat voor u
belangrijk is als het gaat om kwaliteit van leven.
www.prostaatkankerkeuzehulp.nl/prostaatkanker-keuzehulp
Patiënten die een behandeling voor prostaatkanker kiezen, kunnen
het lastig vinden om een beslissing te maken voor hun prostaatkanker. Binnen het VU medisch centrum is een keuzehulp voor
prostaatkankerpatiënten ontwikkeld. De keuzehulp prostaatkanker
is een ondersteuning voor mensen die recent met lokaal beperkt
prostaatkanker zijn gediagnosticeerd en hun partners. De patiënt
met prostaatkanker en zijn partner kunnen met deze keuzehulp een
weloverwogen keuze maken tussen de verschillende behandel
opties (bijv. afwachten, opereren of bestralen).
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Andere keuzehulpen:
www.prostaatkankerstichting.nl/wp-content/uploads/2017/03/
Info_Prostaatkanker_keuzehulp.pdf
www.med-decs.org/images/pdf/patientbrochure.pdf

www.nvve.nl
De NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde)
geeft voorlichting en informatie over euthanasie en hulp bij zelf
doding en verstrekt wilsverklaringen.

Intimiteit en seksualiteit
www.kankerenseks.nl
Kanker en seks levert in veel gevallen problemen op. Voor zowel
kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten als hun partners. De campagne
website kanker en seks brengt deze problemen in kaart en doorbreekt
de bijbehorende taboes. De invloed van kanker op seks verschilt sterk
per persoon maar heel nadrukkelijk ook per kankersoort. Op de site
worden blaaskanker, borstkanker, darmkanker, gynaecologische kanker,
hoofdhals kanker, prostaatkanker en zaadbalkanker verder uitgediept.
www.sickandsex.nl/prostaatkanker-en-seks/
Hier staan twee informatievideo’s waarin prostaatkankerpatiënten
vertellen over wat prostaatkanker betekent voor hun seksualiteit.

www.netwerkpalliatievezorg.nl
Informatie over mogelijkheden van palliatieve zorg in Nederland,
met adressen van hospices, bijna-thuis-huizen en andere zorg voor
mensen in de palliatieve fase bij u in de regio.

www.nvvs.info
Dit is de site van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie.
Palliatieve zorg
www.ongeneeslijk.nl
Informatie over palliatieve zorg en de beschikbare zorgvoor
zieningen bij u in de buurt, voor patiënten die ongeneeslijk ziek zijn
en hun naasten. Daarnaast is er de mogelijkheid tot lotgenoten
contact, blogs, chatten en uitwisselen van informatie op een forum.
www.palliatievezorg.nl
Columns en filmpjes over palliatieve zorg en verwijzingen naar
internetadressen waarop u meer informatie kunt vinden.

www.palvooru.nl
Pal voor u. Magazine over palliatieve zorg voor patiënten en hun
naasten.
www.keuzehulppz.nl
Dit programma kan u helpen bij het maken van keuzes rondom de
laatste levensperiode.

61

62

63

Colofon
Prostaatkanker heb je niet alleen is een uitgave van
ProstaatKankerStichting.nl.
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door Sanofi Genzyme.
Sanofi Genzyme heeft geen enkele invloed gehad op de inhoud
van dit boekje.
Auteur: Nathalie Ekelmans-Kriek
Productie & vormgeving: Olio Communicatie bv
Fotografie: Eyelike
Aan dit boekje werkten mee:
Irma en Harry Boogh, Ans en Jan de Visser, huisarts Ted van Essen,
internist-oncoloog Joyce van Dodewaard, medisch psycholoog
Harry van de Wiel, uroloog Jean-Paul van Basten en verpleegkundig
specialist Bert van Rixtel.
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Mede mogelijk gemaakt door

De zorg voor kankerpatiënten
moet optimaal zijn, maar het is
meer dan goed ook aandacht te
hebben voor de partner die naast
de patiënt staat. Dit was reden
voor ons om een partnerboekje

Achterzijde
te maken. In dit boekje vindt u
informatie over alle fasen van
prostaatkanker, maar vooral
ook veel ervaringsverhalen van
partners en van zorgverleners.
We hopen dat dit boekje eraan
mag bijdragen dat er aandacht
is en blijft voor partners van
prostaatkankerpatiënten en dat
er meer openheid komt over hun
zorgen, behoeften en emoties.

