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Voorwoord:
ProstaatKankerStichting.nl (PKS) is dé patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt,
voorlichting en informatie geeft, wetenschappelijk onderzoek stimuleert en de belangen behartigt
van prostaatkankerpatiënten en hun naasten. Het jaar 2019 heeft voor een groot deel in het teken
gestaan van bewustwording van het risico op prostaatkanker bij mannen vanaf 50-jarige leeftijd.
PKS wil in 2020 een campagne lanceren die mannen oproept om eens
met hun huisarts in gesprek te gaan over de mogelijkheid van individuele
vroegdiagnostiek via een PSA-meting. De ontwikkeling van zo’n
campagne vergt veel voorbereiding. PKS heeft in 2019 een start gemaakt
met het formuleren van een visie vanuit patiëntperspectief op individuele
vroegdiagnostiek.
De richtlijn van het NHG die geldt voor alle aangesloten huisartsen, de
NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen, bijlage Prostaatcarcinoom
stamt uit 2014 en is ten aanzien van vroegdiagnostiek niet meer actueel.
Met gepaste trots kan ik melden dat mede door de bemoeienis van PKS
deze richtlijn voor 2020 geagendeerd staat voor een herziening. Daarbij
heeft PKS in 2019 input geleverd op een aanpassing van de Keuzehulp
‘Testen op Prostaatkanker’ op Thuisarts.nl. Waar de oude versie van de keuzehulp eerder sturend
was richting geen PSA-meting, is deze mede door de inbreng van PKS een stuk objectiever
gesteld. De keuzehulp is daarmee een belangrijke ondersteunende tool voor mannen die een
PSA-meting overwegen, en ook te gebruiken door huisartsen die het gesprek aangaan met een
man die zich wil laten informeren over individuele vroegdiagnostiek.
Een andere belangrijke pijler van PKS in 2019 is het online programma ‘Houd zelf de regie bij niet
te genezen prostaatkanker’. Dit webinar is uitgezonden op 15 mei 2019. Onder regie van
Inge Diepman gingen patiënten en specialisten met elkaar in gesprek over de behandeling van en
het leven met uitgezaaide prostaatkanker. Verderop in dit jaarverslag wordt de inhoud, het bereik
en de impact van dit webinar verder beschreven.
PKS is ook in 2019 nauw betrokken gebleven bij de ontwikkelingen rondom concentratie van zorg
en de netwerkvorming die daarbij ontstaat. Gebleken is dat ziekenhuizen en netwerken er waarde
aan hechten om met PKS in gesprek te blijven. Mede door onze bestuurszetel binnen
Stichting Egidius heeft PKS in groeiende mate invloed bij de beleidsmakers, wat zich vertaalt
in steeds meer patiëntgerichte zorg. Toen PKS in 2017 haar visie op concentratie van
prostaatkankerzorg formuleerde, lag de nadruk op de prostaatoperaties. Echter, met alleen de
operaties zijn we er niet. Ook op het gebied van diagnostiek, behandeladvies, radiotherapie,
behandeling bij uitgezaaide prostaatkanker en nazorg is nog veel te verbeteren. PKS blijft zich
onverminderd inzetten voor betere zorg en kwaliteitsverbetering over het hele traject.
Deze en andere activiteiten hebben geleid tot een verdere vergroting van impact die zich o.a. laat
vertalen in een blijvende toename van het aantal donateurs, tot 3.380 op 31 december 2019.
Een stijging van maar liefst bijna 10% ten opzichte van 2018. Kortom, het bestuur blikt terug op
een succesvol jaar en is vol ambities om de stem van de patiënt ook de komende jaren krachtig te
laten horen.
Kees van den Berg
Voorzitter
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Missie en visie ProstaatKankerStichting.nl

1. ProstaatKankerStichting.nl is dé patiëntorganisatie voor mannen die met prostaatkanker zijn
geconfronteerd en hun naasten.
2. ProstaatKankerStichting.nl richt zich als patiëntenorganisatie op de inhoud en de
kwaliteit van zorg voor (ex)prostaatkankerpatiënten, treedt op als wegwijzer en positioneert
zich vanwege ontwikkelingen in de gezondheidszorg steeds meer als 3e partij voor (ex)
prostaatkankerpatiënten door zich bezig te houden met zorginkoop en het opstellen
van kwaliteitseisen.
3. ProstaatKankerStichting.nl doet dit vanuit het perspectief van de patiënt en houdt zich niet
bezig met medisch handelen. De kerntaken van ProstaatKankerStichting.nl worden
hoofdzakelijk  door vrijwilligers uitgevoerd, ondersteund door een drietal parttime
medewerkers.
Vanuit deze missie stelt de stichting zich ten doel:
• Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting.
• Het bevorderen van (individueel) lotgenotencontact in het hele land tussen (ex)patiënten
met prostaatkanker en hun naasten.
• Belangenbehartiging voor (ex)patiënten en naasten.
• Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
• Participatie in de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).
• Het bevorderen van een goede samenwerking met andere organisaties.
• Invloed uitoefenen en het patiëntbelang inbrengen bij beleidsmakers en zorgverzekeraars.
• Het opzetten en beheren van netwerken ten behoeve van lotgenotencontact.
• Het verstrekken van informatie aan donateurs.
• Het organiseren van landelijke en regionale bijeenkomsten.
• Het zo nodig inschakelen van deskundigen.
Om haar activiteiten te kunnen realiseren, ontvangt PKS financiële steun vanuit verschillende
kanalen, waarbij KWF de belangrijkste financier is. De subsidie van KWF wordt via NFK
uitgekeerd. Daarbij mag PKS rekenen op financiële steun vanuit de Nederlandse overheid via
Fonds PGO, één van de uitkeringsinstanties van het Ministerie van VWS. Naast deze subsidies is
PKS afhankelijk van de bijdragen en giften van haar donateurs.
Farmaceutische bedrijven sponseren projecten onder de daarvoor in ons land gebruikelijke
voorwaarden ter vermijding van belangenverstrengeling en ter waarborging van de
zelfstandigheid en onafhankelijkheid van PKS. In 2019 is PKS door een drietal farmaceutische
bedrijven gesteund. Astellas Pharma B.V. heeft een bijdrage van € 12.500,00 geleverd aan de
organisatie van de landelijke donateursdag en Sanofi Genzyme heeft PKS voorzien van een
nieuwe levering van de succesvolle uitgave “Prostaatkanker heb je niet alleen”.
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Janssen Cilag heeft € 2.500,00 ter beschikking gesteld voor een ongewijzigde herdruk van het
Prostaatkankerlogboek en € 10.000,00 voor de ontwikkeling van de Prostaatkankerwijzer.
Andere overeenkomsten die PKS in 2019 is aangegaan met de farmaceutische industrie hebben
betrekking op de inzet van ervaringsdeskundigheid van onze vrijwilligers. Secretaris Rien Knol
heeft een presentatie gegeven tijdens de Prostate Cancer Academy over de patiëntbeleving
bij behandelingen. Deze bijeenkomst is gefinancierd door Bayer en PKS heeft de onkosten
vergoed gekregen. Vrijwilliger Ad Sitsen is op basis van een overeenkomst toegetreden tot de
Strategische Patiëntenadviesraad van Janssen Cilag en krijgt zijn onkosten en bestede uren
vergoed. Vrijwilliger Roel Feller participeert in een project van Astellas Pharma B.V. op het gebied
van bewegen bij prostaatkanker. Zijn ervaringen zet hij in tegen vergoeding van zijn onkosten.

De organisatie ProstaatKankerStichting.nl
Bestuur:
De bestuurssamenstelling van PKS in 2019 zag er als volgt uit.
Kees van den Berg, voorzitter
Hoofdfuncties:
Directeur MBM BV te Harderwijk
Directeur Groenhout Holding BV te Lopik-Van den Berg Hardhout BV-Uvo Lopik BV
Directeur GWW Houtimport BV te Lopik
Nevenfuncties:
Voorzitter ProstaatKankerStichting.nl
Penningmeester Businessclub MAF
Penningmeester Proeverij De Ontmoeting, Ermelo
Jan Philipsen, penningmeester
Nevenfuncties:
Penningmeester VvE de Kolk te Heerhugowaard
Rien Knol, secretaris en bestuurslid lotgenotencontact (hoofdfunctie)
Nevenfuncties:
Beheerder kerkelijk centrum “de Drie Ranken” in Apeldoorn. Het uitvoeren van bardiensten
tijdens activiteiten (gemiddeld één à twee dagdelen per week). Koster tijdens kerkdiensten
(gemiddeld één à tweemaal per maand).
Redactielid van het huisblad van Verpleeghuis Heemhof.
Het maken van reportages van activiteiten (zowel foto’s als tekst) en het vormgeven van het
huisblad dat eens per twee maanden verschijnt.
Will Jansen, bestuurslid regiozaken
Gerard van Dam, bestuurslid kwaliteit van zorg en voorzitter kwaliteitsgroep (hoofdfunctie)
Nevenfuncties:
Voorzitter Beheervereniging Zandkastelen Almere
Penningmeester VvE Zandkastelen de Hoek Almere
Leger des Heils ‘ t Klankbord Almere. Lid bestuur kerkenraad met als aandachtsgebied
maatschappelijke dienstverlening in de functie van clusterleider.
Harry Boogh, bestuurslid vrijwilligerszaken en contactpersoon redactie Nieuws
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Het bestuur werd in 2019 ondersteund door Agnes Pap, ambtelijk secretaris, voor 24 uur per
week. Marjolein Spronk is in dienst bij PKS als beleidsmedewerker kwaliteit van zorg voor
eveneens 24 uur per week. Cindy Hoge werkt op basis van 12 uur per week voor PKS als
medewerker communicatie.

Met ondersteuning door deze beroepskrachten komt PKS verder tegemoet aan de wens
van KWF om het bestuur meer op afstand te laten functioneren waarbij de uitvoering van
de werkzaamheden bij het centrale bureau is belegd. Maandelijks vergadert het bestuur
over lopende zaken, beleid, projecten en de interne organisatie. PKS werkt samen met en is
aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Voor het
trainen, opleiden en ondersteunen van haar vrijwilligers, werkt PKS samen met zowel NFK als
PGO Support.
Raad van Advies:
In de organisatie van PKS is een Raad van Advies opgenomen. Deze raad bestaat uit
deskundigen op nagenoeg alle terreinen die raken aan de zorg voor patiënten met
prostaatkanker. Jaarlijks vergadert het bestuur met de Raad van Advies. Aan de orde komen
onderwerpen als activiteiten, speerpunten, toekomstvisie, financiering en samenwerking met
andere partijen.
De Raad van Advies bestaat uit:
Guus de Vries 		
partner DamhuisElshoutVerschure Organisatieadviseurs
Jelle Barentsz
radioloog, Radboudumc, Nijmegen
Hetty van den Berg
radiotherapeut, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
Metin Tascilar
medisch oncoloog, Isala Klinieken, Zwolle
Henk Elzevier 		
uroloog/seksuoloog, LUMC, Leiden
Erik van Muilekom
verpleegkundig specialist oncologie/urologie, NKI/AVL, Amsterdam
Theo de Reijke
uroloog, Amsterdam UMC
Klaas Mollema
bestuursvoorzitter Raad van Arbitrage voor de bouw
Bert Smid			
gepensioneerd huisarts
Jean-Paul van Basten
uroloog, CWZ, Nijmegen
Jules Lavalaye
nucleair geneeskundige, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Vrijwilligers:
De uitvoering van het beleid en de activiteiten van PKS zijn belegd  bij de ruim 100 vrijwilligers.
Zonder hun inzet en gedrevenheid is PKS niet in staat haar werkzaamheden uit te voeren op
het niveau waarop dit nu gebeurt. PKS vraagt van haar vrijwilligers een serieuze inspanning en
ondersteunt hen in hun taak door goede opleidingsmogelijkheden en een netwerk van kennis.
De persoonlijke ervaringen van de vrijwilligers op het gebied van prostaatkanker zijn vaak zeer
waardevol voor andere lotgenoten. Leuk om op te merken is dat ook steeds meer partners van
patiënten zich aanmelden voor vrijwilligerswerk. Hiermee komt de stichting verder tegemoet aan
de behoefte aan aandacht en zorg voor de naasten van patiënten.
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Commissies binnen PKS:
Naast de bestuursleden (allen vrijwilliger) zijn de vrijwilligers grofweg verdeeld over de volgende
vier aandachtsgebieden:
•
Kwaliteitsgroep
•
Redactie
•
0800-groep
•
Regionale activiteiten
Kwaliteitsgroep
De kwaliteitsgroep, bestaande uit zeven vrijwilligers, een beleidsmedewerker en ondersteuning,  
wordt voorgezeten door het bestuurslid kwaliteit van zorg. Deze groep werkt aan het verbeteren
van de kwaliteit van de prostaatkankerzorg en daarmee aan de kwaliteit van leven van
prostaatkankerpatiënten. Belangrijke aandachtsgebieden zijn o.a. expertzorg, kwaliteitscriteria,
diagnostiek, geneesmiddelen, richtlijnen en Samen Beslissen. De kwaliteitsgroep onderhoudt
contacten, werkt samen en overlegt met alle grote partijen die betrokken zijn bij de
prostaatkankerzorg in Nederland. Naast de relevante beroepsverenigingen en de zorgverleners
zijn dit onder meer de zorgverzekeraars, IKNL en de farmaceutische industrie. PKS brengt haar
visie in en deelt ervaringen vanuit patiëntperspectief om de beleidsmakers en de onderzoekers
te laten kijken door de ogen van de patiënt. Welke wensen en behoeften hebben zij? Wat kan
er beter? Zo wil PKS invloed uitoefenen op beleid, onderzoek en waar mogelijk ook politieke
beslissingen. PKS doet dit niet alleen, maar trekt ook hierbij nauw op met NFK en maakt naast de
eigen kennis, gebruik van de deskundigheid van de medewerkers aldaar.
Redactie
De redactie bestaat geheel uit vrijwilligers. Zij is verantwoordelijk voor de inhoud van het
kwartaalmagazine Nieuws, in lijn met de doelstellingen van PKS. De redactie werkt onafhankelijk
van belanghebbenden en wil patiënten, hun naasten en andere betrokkenen onpartijdig
informeren over ontwikkelingen en ervaringen met betrekking tot prostaatkanker en over de
activiteiten van PKS.
0800-groep
Vrijwilligers van de 0800-groep bemensen het telefoonnummer 0800-999 2222. Deze gratis lijn is
geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur en op dinsdagen donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur. Lotgenoten kunnen hier terecht met vragen aan
ervaringsdeskundigen. De coördinatoren van de 0800-groep beantwoorden de binnenkomende
vragen op lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl.
De 0800-groep bestaat uit 20 vrijwilligers, waaronder ook een groeiend aantal partners van
patiënten. Zij zijn er speciaal voor naasten die vragen hebben of tegen problemen aanlopen.
Drie tot viermaal per jaar vindt een intervisiebijeenkomst plaats om ervaringen met elkaar uit te
wisselen en van elkaar te leren. Daarnaast wordt aan kennisborging gedaan door minimaal eens
per jaar een spreker uit te nodigen die de laatste ontwikkelingen op medisch gebied toelicht.
Het bereik en de impact van het lotgenotencontact wordt verderop in dit jaarverslag vermeld.
Regionale activiteiten
Onder regionale activiteiten wordt onder meer verstaan het (mede) organiseren van
voorlichtings- en informatiebijeenkomsten in ziekenhuizen en inloophuizen en het opstarten
en begeleiden van lotgenotengroepen. PKS heeft haar regio’s per provincie ingedeeld waarbij
de verschillende regiovertegenwoordigers worden aangestuurd door een regiocoördinator. De
regio’s opereren autonoom binnen de door PKS uitgezette beleidskaders. De ervaring heeft
geleerd dat een generieke aanpak niet de voorkeur verdient maar dat een regiocoördinator
die de taal van de provincie spreekt, meer kan bereiken. Vandaar dat er gekozen is om de
coördinatoren zoveel mogelijk hun persoonlijke invulling van hun rol te laten kiezen. Tweemaal
per jaar hebben de regionale teams overleg waar ook het verantwoordelijk bestuurslid bij
aanwezig is. Eveneens tweemaal per jaar wordt er vergaderd met alle regiocoördinatoren en
het bestuur om informatie te delen en te inventariseren waar het bestuur de regio’s beter kan
ondersteunen en vice versa.
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Parels van impact 2019

De subsidieverstrekkers sturen meer en meer aan op rapporteren op basis van impact en
bereik. Voor de rapportage aan KWF/NFK over 2019 heeft PKS een drietal “Parels van Impact”
geformuleerd. Mooie projecten waar PKS trots op is en die een prominente plek in het
jaarverslag verdienen.   
Organisatie landelijke donateursdag
Op 8 oktober 2019 vond de landelijke donateursdag van PKS plaats in de Agnietenhof in Tiel.
Jaarlijks organiseert PKS deze dag voor al haar donateurs, naasten en andere belangstellenden.
Het programma bestaat uit een inhoudelijk deel dat verzorgd wordt door vooraanstaande
sprekers vanuit de verschillende disciplines betrokken bij de prostaatkankerzorg en een informeel
deel dat patiënten en naasten de gelegenheid biedt om met elkaar te praten en ervaringen te
delen.
Met de organisatie van deze dag komt PKS tegemoet aan haar doelstellingen voorlichting/
informatievoorziening en lotgenotencontact.
PKS vindt het belangrijk dat patiënten
programma
goed geïnformeerd zijn over de nieuwste
11.30 uur
Ontvangst met koffie en broodje
ontwikkelingen. Een goed geïnformeerde
patiënt is een betere gesprekspartner voor zijn
12.30 uur
Opening
Kees van den Berg, voorzitter PKS
behandelaar en Samen Beslissen wordt steeds
meer de norm.
12.40 uur
Stand van zaken Kwaliteitsplan PKS
Harm Kuipers, vrijwilliger PKS

In een aparte ruimte hadden de partners van
patiënten de mogelijkheid om in groepjes,
onder leiding van een gespreksleidster, met
elkaar ervaringen te delen. Deze sessie werd
professioneel begeleid door dr. Henk Elzevier,
uroloog en seksuoloog in het LUMC.
Er waren zo’n 530 aanwezigen en een kleine
80 partners hebben het parallelprogramma
gevolgd. Naast patiënten en partners waren er
onder de deelnemers ook zorgprofessionals en
medewerkers van farmaceutische bedrijven.  

12.50 uur

Inleiding programma
Ad Sitsen, dagvoorzitter en vrijwilliger PKS

13.00 uur

De behandeling van prostaatkanker met
hormoontherapie
Dr. Roderick C.N. van den Bergh, uroloog
St Antonius ziekenhuis Nieuwegein

13.45 uur

Pijn bij prostaatkanker
H.A.M. (Erik) van Muilekom, MANP,
verpleegkundig specialist, Antoni van Leeuwenhoek

14.30 uur

PAUZE
Tijdens de pauze is er een programma voor de partners
in de Waalfoyer met medewerking van Dr. H.W. Elzevier,
uroloog/seksuoloog LUMC en Irma Boogh, vrijwilliger PKS

15.30 uur

Prostaatkanker, wat biedt de toekomst?
Prof.dr.ir. Guido Jenster, hoogleraar experimentele
oncologische urologie, Erasmus MC

16.15 uur

Muzikale afsluiting
Bert van den Brink, pianist

16.45 uur

Afsluiting met aansluitend borrel
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Online programma “Houd zelf de regie bij niet te genezen prostaatkanker”
Op woensdag 15 mei 2019 heeft PKS een online programma/webinar uitgezonden via internet.
Het aantal behandelmogelijkheden voor mannen met uitgezaaide prostaatkanker groeit hard.
PKS wil haar doelgroep, prostaatkankerpatiënten en hun naasten, zo goed mogelijk en
laagdrempelig informeren over wat er mogelijk is, specifiek in dit stadium van de ziekte.
Daarom heeft PKS gekozen voor deze wijze van informatievoorziening/voorlichting.
Een online uitzending is een toegankelijk en relatief nieuw medium dat mensen in staat stelt om
vanuit huis mee te kijken; dit scheelt kosten en reistijd. De titel van het programma was:
“Houd zelf de regie bij niet te genezen prostaatkanker”. PKS heeft dit programma ontwikkeld
samen met Medtalks. Presentatrice Inge Diepman gaat in deze uitzending in gesprek met
Martijn Lolkema, internist-oncoloog bij het Erasmus MC, Inge van Oort, uroloog bij het
Radboudumc, Kees van den Berg, ervaringsdeskundige en voorzitter PKS en Theo van Vliet,
vrijwilliger PKS en ervaringsdeskundige. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
•
•
•
•

Hoe wordt het gediagnosticeerd?
Wat voor huidige behandelmogelijkheden zijn er?
Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er gaande?
Hoe houd je als patiënt zelf de regie bij de behandelkeuze en het behandelproces?

Enkele reacties van kijkers:
“Ik vond het een goede, herkenbare uitzending!!”
“De inbreng van ervaringsdeskundige was een eerlijk en herkenbaar verhaal, zeker ook wat de
samenwerking betreft met de uroloog.”
“Het sloot aan bij de verwachtingen en werd heel duidelijk door alle geïnterviewden uitgelegd.
Gespreksleiding was ook prima. Prima uitzending. Bedankt voor jullie bijdrage.”
Deze uitzending voorzag in de behoefte van onze achterban. Meer dan 700 kijkers meldden
zich voorafgaand aan deze bijzondere uitzending aan. Na afloop is het programma beschikbaar
gesteld via de website en Youtube van PKS. Ook daar is de uitzending nog ca. 1.000 keer
bekeken.
Regionale bijeenkomsten in ziekenhuizen en inloophuizen en partnerbijeenkomsten
Om ervoor te zorgen dat patiënten goed geïnformeerd zijn over hun mogelijkheden,
organiseert PKS in elke regio een groot aantal bijeenkomsten in zowel ziekenhuizen als
inloophuizen. Bij de bijeenkomsten in de inloophuizen ligt de nadruk veelal op het onderling
contact en het uitwisselen van ervaringen, bij bijeenkomsten in ziekenhuizen is voorlichting/
informatievoorziening het hoofddoel.
Waar PKS zich in onderscheidt, is dat in vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland minstens één
keer per jaar een voorlichtings- of informatiebijeenkomst (themabijeenkomst) wordt gehouden.
De contacten in de ziekenhuizen zijn bijna zonder uitzondering warm en de bereidheid tot
samenwerking met PKS is groot en blijft groeien.

8

Het aantal regionale lotgenoten- en voorlichtingsbijeenkomsten is in 2019 ten opzichte van het
jaar daarvoor flink gestegen, tot zo’n 210 bijeenkomsten die met elkaar bezocht zijn door
± 4.150 mensen. Op enkele locaties hebben zich vaste groepen geformeerd, zoals bij
’t Praethuys in Alkmaar. Dankzij de inspanningen van de ruim 70 regiovrijwilligers die PKS rijk
is, lukt het om in samenwerking met steeds meer locaties bijeenkomsten te realiseren. Wat het
afgelopen jaar extra bijzonder maakte, is ook het aantal regionale bijeenkomsten speciaal voor
partners van patiënten een vlucht heeft genomen. In Gelderland, Brabant en Noord-Holland zijn
reeds succesvolle partner-bijeenkomsten geweest, waardoor PKS het bereik en de impact verder
heeft kunnen vergroten.

Enkele reacties van partners:
“Fijn dat ik ook anderen eens kan horen die net als ik een man met prostaatkanker hebben.”
“Ik ben blij dat ik toch gekomen ben.”
“Goh, dan is het bij ons zo erg toch niet.”
“Ik ben blij te horen dat ik niet de enige ben die worstelt met de situatie.”
“Ik heb toch wel meer begrip gekregen voor mijn man door wat ik hier allemaal hoor.”

Kerntaken en activiteiten
Wat heeft PKS in 2019 gedaan en bereikt en welke impact heeft de stichting daarmee
gerealiseerd? Hieronder volgt een korte beschrijving van de verrichte activiteiten waarvoor PKS
voor 2019 subsidie heeft ontvangen.  
Voorlichting en informatievoorziening
Organisatie landelijke donateursdag
Deze activiteit staat beschreven bij hoofdstuk 4, Parels van Impact.
Nieuws Magazine
ProstaatKankerStichting.nl informeert haar donateurs o.a. via Nieuws Magazine. In 2019 is het
magazine viermaal in een oplage van 7.500 ex. gedrukt en verspreid. Naast de verzending aan
de ruim 3.000 donateurs wordt het blad verspreid onder medisch specialisten, oncologisch
verpleegkundigen, in wachtkamers in ziekenhuizen, in inloophuizen en op voorlichtingsavonden.
Zelfregie door patiënten neemt een steeds prominentere plaats in in het zorgtraject. Pas wanneer
een patiënt goed op de hoogte is van de verschillende mogelijkheden van behandeling en
de laatste ontwikkelingen op medisch gebied, is hij in staat tot zelfregie en Samen Beslissen.
Zelfregie draagt bij aan een hogere kwaliteit van leven voor de patiënt. In 2019 is een
lezersonderzoek gehouden om te peilen hoe Nieuws door onze donateurs beoordeeld werd.
De respons was behoorlijk en de beoordeling overwegend positief, voor de redactie een teken
om door te gaan en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen.
Deelname Nationale Gezondheidsbeurs, de 50+ Beurs en het NHG Huisartsencongres
Net als in 2018 heeft PKS ook in 2019 succesvol deelgenomen aan de 50+ Beurs en de
Nationale Gezondheidsbeurs. Naast inhoudelijk zeer goede en waardevolle gesprekken heeft
PKS verschillende nieuwe donateurs geworven. Vrijwilligers Jan en Ans de Visser hebben evenals
voorgaande jaren de coördinatie op de stand voortreffelijk voor hun rekening genomen.
Een korte terugblik:
Jaarverslag 2019
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“De Nationale Gezondheidsbeurs is weer geweest!
We hebben weer met een hele groep vrijwilligers vele
bezoekers van informatie voorzien over PKS en wat
we allemaal doen. Ook veel verhalen gehoord van
lotgenoten, maar ook van partners of dochters van
prostaatkankerlotgenoten. Kortom, het was weer een
interessante en zinvolle beurs.
Eén van onze vrijwilligers heeft geturfd hoeveel
gesprekken hij heeft gevoerd op de dag dat hij er was!
Dat vermenigvuldigd met het aantal vrijwilligers van die
dag en dat maal de 4 dagen, dan kom je wel op ruim
1.500 gesprekken! Daar kunnen we trots op zijn!”
In het kader van thema bewustwording en PSA heeft PKS zich in 2019 voor het eerst
ingeschreven voor het NHG Huisartsencongres in Maastricht. Dit congres vormt een mooie
gelegenheid om huisartsen te ontmoeten en met hen in gesprek te komen. Onder de titel
“Komt een man bij de dokter….en vraagt om een PSA test”, is er, mede met het oog op de
campagne die PKS wil lanceren, nieuw foldermateriaal en een banner ontwikkeld. Er bleek bij de
huisartsen een grote behoefte te bestaan aan eenduidige informatie over hoe om te gaan met de
vraag van een man om een PSA-test. Veel belangstelling was er ook voor de herziene Keuzehulp
van Thuisarts.nl
‘Testen op Prostaatkanker’.
(Online) communicatie, website, webinar en media uitingen
In 2019 heeft PKS weer veel (online) communicatie ingezet. De belangrijkste resultaten staan
hieronder weergegeven.
Website:
De website van PKS is gedurende 2019  flink
verbeterd op zowel inhoud als vindbaarheid.
In samenwerking met Kanker.nl en verschillende
experts binnen en buiten de Raad van Advies
van PKS zijn de teksten over prostaatkanker
op de verschillende pagina’s onder
https://prostaatkankerstichting.nl/over-prostaatkanker/ herzien. Mannen die net de diagnose
prostaatkanker hebben gekregen en informatie zoeken, vinden alles wat ze willen weten naar
de laatste stand van de wetenschap eenvoudig via de website van PKS. Voor wat betreft de
vindbaarheid van de website zijn o.a. de Google Grants (Google Ads voor non profit) onder de
loep genomen. Hiermee wordt de website beter gevonden via Google. Bovenstaande afbeelding
laat het aantal websitebezoekers zien over 2019. Er zijn ruim 135.000 sessies geweest door ruim
97.000 unieke gebruikers. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van vorig jaar.
Online communicatie
In 2018 is PKS begonnen met het versturen van
een digitale Nieuwsbrief aan al haar donateurs
en inschrijvers via de website. Eind 2018
waren er 2.957 abonnees. In 2019 is het aantal
abonnees behoorlijk gegroeid naar 4.308. In 2019 zijn er zes online nieuwsbrieven verstuurd.
Het aantal volgers op social media is ten opzichte van 2018 gestegen naar 467 op Facebook
en 290 actieve volgers op Twitter. In 2018 waren dat er respectievelijk 350 en 229.  De LinkedIn
pagina van PKS blijft nog achter in aantal volgers, 130 volgers in 2019, maar groeit nog steeds.
Ook deze communicatiemiddelen hebben bijgedragen aan een groter bereik voor PKS.
10

Webinar
Het online programma/webinar staat uitgebreid beschreven bij Parels van Impact, hoofdstuk 4.
Movember
PKS heeft in de maand november een persbericht verstuurd met als onderwerp ‘Mannen kunnen
prostaatkanker vroeger laten opsporen’. Dit bericht is gedeeld in verschillende media en heeft
ook een aantal artikelen opgeleverd in diverse andere media. Zie Media vermeldingen. Naar
aanleiding van dit bericht heeft PKS informatie uitgewerkt over het standpunt met betrekking tot
‘Bewustwording prostaatkanker & PSA-meten bij de huisarts’ en een toelichting voor huisartsen
over individuele vroegdiagnostiek.
Media vermeldingen
PKS is, mede gezien de snelheid van de ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en
behandeling van prostaatkanker, goed zichtbaar geweest in verschillende media. Je vindt ‘In de
media’ op prostaatkankerstichting.nl, onder ‘actueel’ https://prostaatkankerstichting.nl/actueel/
in-de-media/.
Organiseren voorlichtings- en informatiebijeenkomsten (regionaal)
Meer informatie over hoe PKS invulling geeft aan de regionale bijeenkomsten is te lezen bij
Parels van Impact, hoofdstuk 4.
Lotgenotencontact
0800 lijn en mailadres lotgenotencontact
Eerder in dit jaarverslag heeft u kunnen over de werkwijze van de 0800-groep. In 2019 zijn
er 739 telefoongesprekken binnengekomen en 178 vragen beantwoord van lotgenoten
die per mail contact hebben gezocht via lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl of andere
communicatiekanalen. Vrijwilligers Daan Kappelhoff en Wim Lammers beantwoorden de vragen
die schriftelijk binnenkomen.
Enkele reacties:
“Hartelijk dank voor uw uitgebreide en verhelderende antwoord. Ik ga zeker een lidmaatschap
overwegen en wellicht kan ik t.z.t. op andere wijze ook nog wat bijdragen. Nogmaals dank en met

2019
178
Totaal aantal e-mails ontvangen en beantwoord:
73
Afkomstig van:
1) lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl
101
		
2) secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
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vriendelijke groet.”
“Bedankt voor de snelle beantwoording van mijn mail, ik zal verdere stappen ondernemen.
Sterkte met jullie werk.”
Lotgenotenbijeenkomsten
Waar bij de voorlichtings- en informatiebijeenkomsten de nadruk veelal ligt op het verstrekken
van informatie, zijn de lotgenotenbijeenkomsten over het algemeen kleinschaliger en meer
gericht op onderling contact. Aan veel bijeenkomsten is een thema gekoppeld waarover de
aanwezigen met elkaar in gesprek gaan.
In 2019 hebben verschillende regio’s aparte bijeenkomsten georganiseerd voor partners van
patiënten. Dit is een nieuwe ontwikkeling en voor 2020 is de verwachting dat steeds meer regio’s
dit voorbeeld gaan volgen. De organisatie van deze speciale partnerbijeenkomsten stelt PKS in
staat haar bereik en impact verder vergroten.
Terugblik van vrijwilligers Walter en Lida Driessen en Fred en Carla Veenhuizen, begeleiders
lotgenotegroepen Noord Holland:
“Lotgenoten steunden elkaar tijdens de voorstelronde, waarin de aanwezigen vertelden hoe
zij hadden gehoord dat ze prostaatkanker hebben en dat deed verschillende aanwezigen veel
goed.”
“Gasten hadden diverse punten van elkaar onthouden van een voorgaande bijeenkomst, het was
fijn om hier op terug te kunnen komen. Er werd zeer open over intieme zaken gesproken”.
Scholing vrijwilligers
In 2019 heeft PKS het volgende geïnvesteerd op het gebied van scholing aan vrijwilligers.
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•

Trainingen NFK
Vrijwilligers van PKS hebben op individuele basis gebruik gemaakt van het
trainingsaanbod van NFK. Drie vrijwilligers hebben de training Samen Beslissen gevolgd
en nog eens vier de training Leven met en na kanker. Deze training richt zich met name
op maatschappelijke thema’s.

•

Trainingen PGO Support
Een aantal vrijwilligers heeft deelgenomen aan de cursus groepen lotgenoten begeleiden
en/of individueel lotgenotencontact via PGO Support. De reacties hierop waren
zeer positief. Men kreeg tools mee om nog beter in te kunnen spelen op gesprekken met
lotgenoten.

•

Bijscholingsdag vrijwilligers
Om de inhoudelijke kennis van de vrijwilligers op het gebied van prostaatkanker te
vergroten, heeft PKS op 27 november 2019 een scholingsdag georganiseerd. Radioloog
prof. Jelle Barentsz en nucleair geneeskundige prof. James Nagarajah (beiden namens
het Radboudumc in Nijmegen) gaven een presentatie over respectievelijk de
ontwikkelingen over (de wenselijkheid van een eenduidige)  prostaatdiagnostiek
en de nieuwste behandelingen bij een gevorderde fase van de ziekte. De opkomst en
de belangstelling waren groot. Van de 100 vrijwilligers waren er zo’n 75 aanwezig; men
was unaniem enthousiast over het programma en deze wijze van kennisbevordering.  

•

Vrijwilligersdag
Op 14 mei 2019 organiseerde PKS de jaarlijkse Vrijwilligersdag in het Openlucht Museum
in Arnhem. Het programma was gevarieerd: dr. Roderick van den Bergh, uroloog bij
het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, vertelde over “Zinnige Zorg, diagnostiek en
behandeling prostaatcarcinoom” en het bestuur praatte de vrijwilligers bij over de
ontwikkelingen op het gebied van concentratie van zorg en expertziekenhuizen. Er waren
ruim 70 vrijwilligers aanwezig.  

•

Webinar
Ook het online programma/webinar “Houd zelf de regie bij niet te genezen
prostaatkanker” maakt deel uit van het scholingsaanbod aan de vrijwilligers van PKS. Zie
voor de inhoud hoofdstuk 4, Parels van Impact.

•

Nieuwsbrief Vrijwilligers
Eens per twee maanden ontvangen alle vrijwilligers digitale informatie vanuit het
bestuur. Zij hebben zelf ook de mogelijkheid om iets over hun activiteiten te delen
met andere vrijwilligers. De Nieuwsbrief Vrijwilligers vertelt welke nieuwe vrijwilligers
PKS heeft, wie er gestopt zijn en ook wie er door ziekte wat extra aandacht en een
hart onder de riem kunnen gebruiken.

Belangenbehartiging
Op het gebied van belangenbehartiging heeft PKS in 2019 verschillende activiteiten opgezet en
afgerond. Sommige projecten zijn ongoing en lopen door naar 2020.  \
Bevorderen expertzorg voor prostaatkanker
Diagnostiek
PKS heeft gepleit voor en meegewerkt aan een vernieuwing van de NVU richtlijn diagnostiek
MRI. Twee vrijwilligers van de kwaliteitsgroep van PKS hebben zitting in de richtlijncommissie
en kunnen het patiëntbelang krachtig naar voren brengen. De nieuwe richtlijn schrijft voor dat
bij verdenking op prostaatkanker eerst een goede beeldvorming wordt gedaan middels een
MRI. Voorheen startte het diagnostisch traject met het nemen van 12 random biopten, welke
meer belastend zijn voor de patiënt en niet vrij van risico op complicaties. Als blijkt uit de MRI
dat een biopt nodig is, dan krijgt de patiënt deze onder geleide van MRI. Met deze verbeterde
diagnostiek is het risico op overdiagnostiek en overbehandeling sterk verminderd. Tot dusver een
belangrijk argument voor huisartsen om terughoudend te zijn bij verzoeken om een PSA-meting.   
Ontwikkelingen richting expertcentra
PKS heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot volwaardig gesprekspartner daar waar het gaat om
beleid rondom expertzorg op het gebied van prostaatkanker. In 2018 heeft PKS samen met NFK
en Zilveren Kruis een drietal koploperziekenhuizen geselecteerd voor prostaatoperaties op basis
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van ambities en kwaliteit. In 2019 vonden evaluatiegesprekken met de drie koploperziekenhuizen
plaats, waarin besproken werd of zij de voorgestelde kwaliteit en ambities hebben waargemaakt.
PKS blijft nauw bij het traject betrokken.  
Voorzitter Kees van den Berg heeft een bestuurszetel binnen Stichting Egidius, een initiatief van
CZ, om te komen tot betere prostaatkankerzorg. Via deze bestuurszetel heeft PKS o.a. invloed
op de vaststelling van kwaliteitsindicatoren waaraan ziekenhuizen die zich willen aansluiten,
moeten voldoen.
Opvallend is dat steeds meer ziekenhuizen zelf het initiatief nemen om met PKS in gesprek te
gaan, omdat de invloed van PKS zichtbaarder wordt. Politiek gezien is de organisatie van de
prostaatkankerzorg erg complex en er spelen veel belangen. Zeker als ziekenhuizen de NVU
norm van minimaal 100 operaties per jaar met moeite of zelfs niet halen. PKS houdt de in 2017
geformuleerde visie op expertzorg als uitgangspunt en streeft ernaar deze visie in te brengen bij
bijvoorbeeld Stichting Egidius.
Verbeteren communicatie tussen patiënt en zorgverleners
Voorlichting en bewustwording
2019 was maar net begonnen toen PKS een bijeenkomst organiseerde als aftrap voor
een grote publiekscampagne om mannen van 50 jaar en ouder bewust te maken van hun
prostaat en het daarmee samenhangende risico op prostaatkanker. Hand in hand met deze
bewustwordingscampagne gaat het informeren van de huisartsen over hoe zij, vanuit het
belang van de patiënt, zouden moeten handelen bij een verzoek van een man om een PSAmeting. Te vaak nog hoort PKS geluiden over afhoudend beleid ten aanzien van PSA-meten en
van praktijkvariatie tussen huisartsen, van volledige medewerking tot het soms zelfs weigeren
van een test. Urologen geven bovendien het signaal dat patiënten nog te regelmatig in een
vergevorderd stadium van prostaatkanker worden verwezen. Aan de basis van het handelen
van huisartsen staat de NHG-Standaard “Mictieklachten bij mannen” bijlage Prostaatcarcinoom.
PKS constateerde dat de inhoud daarvan op het onderdeel vroegdiagnostiek uit 2014 niet meer
actueel was, gezien de huidige ontwikkelingen. Door een inhoudelijk zeer sterk onderbouwde
lobby en een eigen visie, heeft PKS bereikt dat het NHG deze richtlijn ter herziening heeft
geagendeerd voor 2020. Om een eigen visie te vormen en het beleid te bepalen, inventariseerde
PKS ook de ervaringen van patiënten met PSA-meten bij de huisarts. Hiervoor werd o.a. gebruik
gemaakt van het forum van Kanker.nl en de digitale nieuwsbrief van PKS. Dit heeft geleid tot veel
respons.
Eveneens heeft PKS erop toegezien dat herziene versie Keuzehulp ‘Testen op Prostaatkanker’
op Thuisarts.nl objectiever is opgesteld met een actuele weergave van de voor-en nadelen van
PSA-testen, op basis waarvan de man zelf beslist. Dit is in essentie de visie van PKS: een man die
een test overweegt, wordt door zijn huisarts goed geïnformeerd over de voor- en nadelen van
een PSA-onderzoek. Met deze voors en tegens in zijn achterhoofd en lettend op zijn persoonlijke
situatie, kiest een man zelf of hij onderzoek wil naar mogelijk prostaatkanker. De impact van
deze omslag is groot. Hoe meer mannen bewust zijn van het feit dat ze een prostaat hebben
en hoe meer huisartsen weten hoe zij het gesprek met een man aan kunnen gaan, al dan niet
ondersteund door de keuzehulp, des te minder mannen zullen de diagnose te laat krijgen,
waardoor de prostaatkanker mogelijk niet meer te genezen is omdat deze al is uitgezaaid.
Met het verschijnen van het eerder genoemde persbericht in november is een start gemaakt met
de bewustwordingscampagne, die gefaseerd wordt uitgerold. Mannen worden bewust gemaakt
van hun prostaat en het risico op prostaatkanker. De planning is dat in 2020 de campagne een
volgende fase in gaat, waarin ook de huisartsen geïnformeerd worden.
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Samen Beslissen
PKS vindt het belangrijk dat de patiënt samen met zijn behandelaar beslist over zijn
behandeltraject, van diagnose tot nazorg. Zorgverleners moeten de verschillende opties met
de bijbehorende voor- en nadelen voorleggen aan de patiënt die op zijn beurt zijn persoonlijke
wensen mee laat wegen. Belangrijk is dat hiervoor de tijd wordt genomen om overhaaste
beslissingen te voorkomen. De arts moet bij de patiënt benadrukken dat die tijd er ook is. Er
hoeft niet altijd snel te worden gekozen; een bewuste, weloverwogen keuze maken, vraagt
zelfregie van de patiënt.
Omdat PKS steeds vaker wordt benaderd om mee te lezen met bijvoorbeeld keuzehulpen die
in ontwikkeling zijn , is er in 2019 een pool van vrijwilligers geformeerd die documenten vanuit
patiëntperspectief en eigen ervaring meelezen. In 2019 heeft PKS de volgende keuzehulpen
meegelezen en ondersteund:
Zorgkeuzelab:
•
Gelokaliseerd prostaatkanker
•
Castratieresistente prostaatkanker (CRPC)
Patient Plus:
•
Niet uitgezaaide prostaatkanker, laag risico
•
Niet uitgezaaide prostaatkanker, hoog risico
Sinds begin 2020 staan de nieuwste versies op de website van PKS. Het logo van PKS laat zien
dat de stichting de inhoud van de keuzehulp ondersteunt. Ook met deze activiteit heeft PKS
impact kunnen genereren.
Up to date houden en verbeteren informatievoorziening
Prostaatkankerwijzer
PKS heeft in 2019 een start gemaakt met de ontwikkeling van de Prostaatkankerwijzer volgens
het format van www.nierwijzer.nl. Deze wijzer is complementair aan de kwantitatieve reeds
bestaande keuzehulpen. In korte interviews vertellen patiënten hoe zij na hun behandeling voor
prostaatkanker hun leven weer hebben opgepakt en hoe zij de gevolgen van deze behandeling
een plek hebben kunnen geven in hun dagelijks leven. Hoe gaan zij om met vermoeidheid of
wisselende stemmingen met en na hormoontherapie? Hoe hebben zij samen met hun partner
een nieuwe vorm gevonden voor hun beleving van seksualiteit en intimiteit? Patiënten kunnen
die fragmenten kiezen die gaan over de behandeling die betrekking heeft op hun situatie. De
behandelend artsen in het ziekenhuis wijzen patiënten op het bestaan van deze kwalitatieve
keuzewijzer. De verwachting is dat de Prostaatkankerwijzer voorjaar 2020 gelanceerd wordt.
Daarnaast heeft PKS een aantal nieuwe materialen ontwikkeld, waaronder een themabrochure
over incontinentie, een flyer ter ondersteuning van de campagne Mannen boven de 50, wat is uw
PSA waarde? En een flyer die de boodschap van PKS aan de huisartsen ondersteunt. Deze is tot
nu toe alleen gebruikt tijdens het NHG Congres in Maastricht.
Achterbanraadpleging
PKS heeft in 2019 ingezet op twee vormen van achterbanraadpleging, te weten via een
onderzoek onder de lezers van Nieuws Magazine en met een deelname aan een Europese
uitvraag over alles wat samenhangt met kwaliteit van leven. Deze laatste uitvraag heeft PKS
gedaan in samenwerking met Europa UOMO, waarvan bestuurslid Will Jansen vice president is.
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Lezersonderzoek
Het lezersonderzoek is uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2019. PKS heeft haar achterban
bevraagd in de vorm van een enquête over hoe de lezers Nieuws Magazine, de digitale
Nieuwsbrief en de sociale mediakanalen van PKS beoordelen. In totaal is de vragenlijst door 798
respondenten beantwoord, een respons van zo’n 26%!
De vraagstelling had met name betrekking op bereik en impact, beoordeling frequentie, vorm
en inhoud, verbetermogelijkheden en voorkeuren van zowel het gedrukte magazine als van de
digitale Nieuwsbrief. Deze laatste heeft in een flinke groei in abonnees doorgemaakt. Ondanks
het feit dat Nieuws Magazine al zeer goed beoordeeld is door de lezers, heeft de redactie op
basis van de analyse van de cijfers een aantal aandachtspunten geformuleerd om het blad en de
andere media nog beter te laten aansluiten op de wensen van de doelgroep.
Uitvraag Quality of live Europa UOMO
Europa Uomo is een onderzoek gestart naar kwaliteit van leven van mannen met prostaatkanker.
Het doel van de uitvraag is om overall in Europa meer bekendheid te geven aan dit onderwerp.
Binnen Europa hebben 27 landen aan de oproep gehoor gegeven door de vragenlijst onder hun
achterban te verspreiden. In totaal zijn er meer dan 3.000 vragenlijsten ingevuld. Tijdens de EAU
in 2020 zal Europa UOMO de resultaten van deze Europese enquête presenteren.
Participatie NFK projecten:
Ontwikkeling praatkaarten voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden
PKS heeft in 2019 binnen NFK verband samen met de kankerpatiëntenorganisaties
Hematon, Stomavereniging en Longkanker Nederland geparticipeerd in een project gericht
op het herkennen van en communiceren met (prostaatkanker)patiënten met beperkte
gezondheidsvaardigheden.
NFK krijgt bij dit project ondersteuning van Pharos, expertisecentrum voor
gezondheidsverschillen (www.pharos.nl). Medio 2019 heeft PKS dit project afgesloten met de
ontwikkeling van een set praatkaarten om verpleegkundigen te helpen communiceren met deze
groep patiënten.
De volgende thema’s zijn uitgewerkt in de praatkaarten:
•
•
•
•

Dit is prostaatkanker
Gevolgen op seksueel gebied
Weghalen van de prostaat (operatie)
Incontinentie.

Aan het gebruik van deze kaarten is een basistraining gekoppeld, georganiseerd door Pharos.
Deze is voor het eerst gehouden in het eerste kwartaal van 2019.
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Uitvragen Doneer je Ervaring (DJE)
PKS heeft in 2019 aan drie grote uitvragen meegedaan via de NFK-tool Doneer je Ervaring (DJE).
•
Thema Kanker en Werk
Kanker, wat betekent dit voor je werk? En Kanker bij je naaste, wat betekent dit
voor je werk? (april en mei 2019)
•

Thema Samen Beslissen
Je hebt kanker (gehad): hoe ervaar je de hulp van je huisarts en verpleegkundige?
(juni 2019)

•

Thema Expertzorg
Een ziekenhuis kiezen bij Kanker, wat vind jij belangrijk? (december 2019)
Naast deze grote uitvragen heeft PKS ook een korte poll uitgezet:

•

Thema Kanker en verzekeren
Afsluiten overlijdensrisicoverzekering: bij (risico op) kanker: wel of niet gelukt?
(augustus 2019)

Elke uitvraag weer blijkt dat PKS beschikt over een actieve achterban die zorgt voor een hoge
respons bij vrijwel alle uitvragen. Hoe groter de respons, hoe gerichter PKS (en NFK) zich kunnen
inzetten om de belangen van hun achterban nog beter te kunnen behartigen en daarmee te
zorgen voor een groter bereik en meer impact.
Deelname Els Borst gesprekken
In 2019 heeft PKS tweemaal deelgenomen aan een Els Borst gesprek, te weten in het UMCG
in november 2019 en in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in oktober 2019. De gesprekken leverden
waardevolle informatie op.
Stimuleren wetenschappelijk onderzoek
Regelmatig wordt PKS gevraagd om vanuit patiëntperspectief steun te verlenen aan nieuwe
onderzoeken die hopen bij te dragen aan het verbeteren van de zorg en de kwaliteit van leven
voor patiënten met prostaatkanker.
In 2019 heeft PKS aan zo’n 23 projectvoorstellen haar steun betuigd en in enkele gevallen
participeert PKS actief binnen een onderzoeksproject. Omdat PKS een vrijwilligersorganisatie
is, vraagt het beleid van PKS geen actieve participatie van vrijwilligers in onderzoeken. Als een
vrijwilliger door bijvoorbeeld zijn persoonlijke situatie nauw bij het onderzoek betrokken is, is
actieve participatie uiteraard zeer welkom. Over sommige onderzoeksprojecten verschijnen
artikelen in Nieuws Magazine om de donateurs te informeren over de nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van prostaatkanker.
Tevens is PKS agendalid van de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek van NFK.

Er hebben zich in 2019 geen incidenten voorgedaan waarbij de persoonlijke levenssfeer van onze leden en donateurs in het geding is
geweest. Het is een overgangsjaar geworden. Waar we in 2018 de nulmeting op de status hebben uitgevoerd, zijn de verbeterpunten
2019 omgezet in acties om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bescherming van de aan ons toevertrouwde gegevens vorm
te geven. In 2020 komt er bij NFK extra capaciteit beschikbaar door de invulling van de rol Privacy Officer. We gaan we opnieuw een
meting uitvoeren om de gemaakte progressie en de prioriteiten qua verbeteracties in kaart brengen.
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ProstaatKankerStichting.nl
te Utrecht

Uittreksel financieel jaarverslag 2019
Balans per 31 december 2019

Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

8.363

7.022

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

135
24.231

7.644
10.538
24.366

18.182

Liquide middelen

315.528

175.561

Totaal

348.257

200.765

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserves

54.109
22.696

54.109
71.693
76.805

125.802

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal

18

25.088

57.060

3.344
243.020

8.809
9.094
271.452

74.963

348.257

200.765
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Uittreksel financieel jaarverslag 2019
Staat van baten en lasten over 2019

Staat van baten en lasten over 2019
Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

111.473
161.000
22.274
55.000
191.073
46.915

80.000
35.000
55.000
205.200
-

100.321
26.620
105.185
45.000
236.668
16.501

587.735

375.200

530.295

Lasten
Lotgenotencontact
Informatievoorziening
Belangenbehartiging
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

116.302
172.854
287.427
24.093
36.056

77.000
140.250
56.500
20.000
81.450

98.956
146.065
214.708
72
13.983

Som van de lasten

636.732

375.200

473.784

Saldo van baten en lasten

-48.997

-

56.511

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsidies van overheden
Baten van andere fondsenwervende organisaties
Overige baten

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve doelstelling

-48.997

56.511
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