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Wij zijn er 
voor u 

Prostaatkankerstichting (PKS) wil 

er zijn om mannen die geraakt zijn 

door prostaatkanker te vinden en te 

verbinden, ze te informeren en samen 

de kwaliteit van leven van patiënten en 

hun naasten te verbeteren.



Lotgenotentelefoon 0800-9992222 
Maandag, woensdag, vrijdag van 10.00 - 12.30 uur, dinsdag en donderdag van 19.00 - 21.00 uur. 

Ook via e-mail: lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl 
Naast een grote informatiebank waarin alles wat rechtstreeks of zijdelings met prostaatkanker te 
maken heeft zijn ruim 25 vrijwilligers bereid hun specifieke ervaringen te delen met lotgenoten. 

Onder hen drie partners voor partner-aangelegenheden. Indien de 0800 lijn langdurig in gesprek is 
en u belt met nummerherkenning wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

3

Bestraling gaat ook in 
Corona-tijden meestal 
gewoon door
Kom ik ook in 
aanmerking voor die 
studie?
Twee nieuwe studies
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Voor u ligt alweer het laatste nummer van 2020 van ons magazine 
Nieuws. Corona speelt al vanaf begin dit jaar een onvermijdelijke 
rol in ieders dagelijks leven. Voor de Prostaatkankerstichting (PKS) 
betekende dit dat we weinig fysieke bijeenkomsten konden organiseren 
en dus weinig lotgenoten hebben ontmoet. Ook de ziekenhuizen 
hebben niet of nauwelijks voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. 
Gelukkig zien we dat steeds meer organisaties overgaan op digitale 
voorlichtingsbijeenkomsten, zoals het AVL heeft gedaan in november. 
Deze bijeenkomst is terug te zien op onze website. 

Vlak na het verschijnen van  het vorige nummer van Nieuws namen de 
coronabesmettingen weer flink toe, waardoor we ook af moeten zien van 
de geplande donateursdag op 18 maart 2021. 
In plaats daarvan organiseert de Prostaatkankerstichting een webinar op 
dinsdag 26 januari 2021. 
In het programma besteden we aandacht aan twee verschillende 
onderwerpen. We gaan in gesprek over persoonsgerichte behandelingen 
bij gevorderde prostaatkanker, op basis van DNA analyse en moleculaire 
diagnostiek. Het tweede deel gaat over bewegen bij prostaatkanker. Hoe 
kan voldoende beweging een gunstig effect hebben op uw behandeling 
en dus ook op uw kwaliteit van leven?
Verderop in de blad leest u meer over het programma en hoe u hieraan 
kunt deelnemen.  

Koepelorganisatie NFK is een campagne gestart om mensen op te roepen 
om niet met klachten of onzekerheden te blijven rondlopen maar hiermee 
naar hun huisarts te gaan. De reden van de campagne ‘Kanker wacht niet 
tot corona voorbij is’ is de terugloop van het aantal kankerdiagnoses met 
als gevolg een latere start van de behandeling en de zorg die er is over 
uitstel van behandelingen. Door deze knelpunten onder de aandacht te 
brengen, pleiten we samen voor een beter beleid.

Gelukkig staan de ontwikkelingen om te komen tot nog betere kwaliteit 
van zorg niet stil. Meerdere centra gaan samenwerken, met als gevolg 
een betere behandeling voor patiënten. PKS is betrokken bij verschillende 
initiatieven die zich richten op het meten van de kwaliteit van de medische 
verrichtingen. Er worden flinke stappen voorwaarts gezet. Uiteindelijk 
moeten deze metingen de patiënt inzicht geven in de kwaliteitsniveaus 
van de behandelcentra waaruit hij kan kiezen voor zijn behandeling tegen 
prostaatkanker. 

Vlak voor corona een begrip werd, was PKS druk bezig met een 
voorlichtingscampagne voor een goede doorverwijzing door de huisarts 
naar ziekenhuizen met expertzorg in prostaatkanker. Een man met een 
verdenking op prostaatkanker krijgt zo de best mogelijke diagnostiek 
volgens de laatste richtlijnen. We hopen van harte dat we deze activiteiten 
begin 2021 weer kunnen oppakken. 

Ik wens u hele fijne feestdagen toe en alle goeds voor een gezond en 
gelukkig 2021. Een nieuw jaar met hopelijk nieuwe mogelijkheden om 
elkaar weer te kunnen ontmoeten. 

Kees van den Berg
Voorzitter 

Van de 
voorzitter
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 Harm Kuipers

In september 2020 verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in 

de rubriek ‘Nieuwe Technieken’ een artikel getiteld: ‘Robot gestuurde MRI-geleide 

transrectale prostaatbiopsie; een veelbelovende techniek’.

Drs. Frank Raat, radioloog in Roermond is eerste auteur en drie collega radiologen uit Roermond en 
Nijmegen zijn coauteur. De redactie van het Tijdschrift voor Geneeskunde vermeldt in de kantlijn dat 
verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de beschreven nieuwe techniek uiteindelijk tot de gangbare 
medische praktijk zal gaan horen. Omdat de beschreven nieuwe techniek veelbelovend is en kan 
bijdragen aan het goed aanprikken van moeilijk aan te prikken tumoren, was dit voor de redactie van 
Nieuws aanleiding aandacht aan het artikel te besteden. 

Niet bij elke verdenking is een biopsie nodig
De diagnose prostaatkanker wordt gesteld door de patholoog op grond van microscopisch onderzoek 
van kleine plakjes prostaatweefsel, verkregen met biopten. Biopteren gebeurt met een holle 
biopsienaald, die meestal via de endeldarm, in de prostaat wordt geprikt. De aanleiding voor het 
nemen van biopten is vaak een verhoogde PSA (prostaat specifiek antigeen) in het bloed of abnormaal 
aanvoelende prostaat bij rectaal onderzoek. Volgens het artikel van Raat en collega’s worden naar 
schatting jaarlijks in Nederland 32.000-40.000 mannen verdacht van prostaatkanker.
 
In de recent aangepaste richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Urologie 
(NVU) wordt aangeraden om bij verdenking op prostaatkanker eerst een MRI 
(Magnetic Resonance Imaging) van de prostaat te maken. 
 
Met hoogwaardige MRI-apparatuur en specifiek opgeleide radiologen werkzaam 
in MRI-prostaat expertisecentra, kan op MRI-beelden met geavanceerde software 
onderscheid worden gemaakt tussen niet significante en wel significante kankers. 
Een significante tumor is een indicatie voor een biopsie. Uit onderzoek blijkt dat 
bijna de helft van de patiënten na de MRI geen biopsie meer nodig heeft. ›

Robot gestuurde MRI-geleide transrectale 
prostaatbiopsie

Nieuwe techniek 
veelbelovend

De auteurs van het artikel, vlnr 
Rogier van Stiphout, Frank Raat, Alexander van Gorp, 

Jelle Barentsz ontbreekt op de foto.

Schematische voorstelling van MRI-geleide transrectale biopsie

Naar schatting 
worden jaarlijks 
32.000-40.000 
mannen 
verdacht van 
prostaatkanker
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Beeldvorming 
helpt om de 
juiste plaats te 

biopteren
Voor het zo nauwkeurig 

mogelijk aanprikken 
van de tumor wordt veelal 

beeldvorming gebruikt. 
Dit gaat gewoonlijk met 

ultrageluid (TRUS= Trans rectal 
ultrasound) of ultrageluid in combinatie met MRI 
(TRUS-MI). Het aanprikken van de tumor gaat 
dan aan de hand van de gemaakte MRI-beelden 
en tijdens de procedure onder geleiding van 
ultrageluid. Ook met behulp van beeldvorming 
is het niet altijd eenvoudig de juiste plaats 
aan te prikken. Wanneer in de biopten geen 
tumorweefsel wordt gevonden, maar de 
verdenking op prostaatkanker blijft bestaan, wordt 
vaak opnieuw gebiopteerd.

Het artikel in NTvG meldt dat een meer 
nauwkeurige techniek voor het zo precies mogelijk 
aanprikken van de tumor op dit moment de 
zogenaamde ‘in-bore’ biopsietechniek is. Daarbij 
ligt de patiënt in het MRI-apparaat en brengt de 
radioloog op geleide van realtime MRI-beelden 
de naald manueel op de goede plaats. Bij deze 
in-bore techniek moet de patiënt een aantal keren 
in en uit het MRI-apparaat worden geschoven. 
Daardoor is deze procedure vaak tijdrovend en 
daardoor relatief duur. 

Welke voordelen heeft het?
De patiënt ligt op zijn buik in het MRI-apparaat en 
de robot wordt tussen de benen van de patiënt 
geplaatst. Zie de video via de volgende link:  
https://www.youtube.com/watch?v=JOFRiqw6l_c
&feature=youtu.be
Met behulp van actuele MRI-beelden kan de robot 
zodanig worden aangestuurd dat precies op de 
juiste plaats wordt geprikt. 

Het artikel meldt dat de robot-gestuurde techniek 
meerdere voordelen heeft. De patiënt hoeft 
maar één keer in het MRI-apparaat worden 
gepositioneerd. Verder kan worden volstaan 
met het nemen van slechts twee biopten en 
niet zoals soms 6-12. En dat betekent ook 
minder kans op complicaties als infecties, pijn en 
bloedingen. De robot-gestuurde techniek kost 
volgens het artikel minder tijd ten opzichte van de 
standaardprocedures. Volgens het artikel is 
de gemiddelde tijd van de patiënt op de 
MRI-tafel 25 minuten. Verder wordt vermeld dat 
de techniek eenvoudiger te leren is dan de tot nu 
toe gebruikte handmatige methoden.

Voor welke patiënten wordt de techniek 
gebruikt?
Volgens het artikel wordt het nemen van 
robot-gestuurde MRI-geleide biopten op dit 
moment vooral toegepast bij patiënten met 
moeilijk toegankelijke tumoren of bij hele kleine 
afwijkingen op de MRI. Ook wordt de techniek 
toegepast bij patiënten die weigeren een tweede 
TRUS-biopsie te ondergaan. Drs. Raat voegt 
hier in contact met de redactie nog aan toe dat 
de techniek ook wordt toegepast bij patiënten 
waarbij op grond van MRI-beelden een hogere 
Gleasonscore wordt vermoed dan de bij 
TRUS-biopsie gevonden 3+3. Uit de resultaten 
bleek dat in de groep patiënten die een TRUS 
met biopsie had ondergaan en waar niets 
uitkwam, in ruim 50% van de gevallen wél 
prostaatkanker werd gevonden waarvan de helft 
in een agressieve vorm.

Wat zijn de verwachtingen?
De beschikbaarheid van de robot-gestuurde 
MRI-geleide biopsie is op dit moment nog 
beperkt. In het Laurentiusziekenhuis in Roermond 
wordt jaarlijks bij ongeveer 120 patiënten robot 
gestuurde biopten genomen en in Nijmegen 
150-175. In aanvulling op het artikel in NTvG 
meldt de firma Soteria-Medical dat inmiddels ook 
in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft een 
robot-gestuurd apparaat is geïnstalleerd.

In het artikel in NTvG zegt drs. Raat te verwachten 
dat technieken voor doelgerichte biopsieën (TRUS 
en TRUS-MI) op steeds meer plaatsen zullen 
worden toegepast. Drs. Raat verwacht verder 
dat in steeds meer expertcentra de 
in-bore MRI-techniek zal worden ingezet. Omdat 
de robot gestuurde techniek tijdsefficiënter is 
dan de handmatige methoden zal deze techniek 
hoogstwaarschijnlijk in de toekomst de manuele 
technieken steeds meer gaan vervangen. n

Referentie:
Raat HPJ (Frank), Rogier S.A. van Stiphout, 
Alexander C.F. van Gorp en Jelle Barentsz

Robotgestuurde MRI-geleide transrectale 
prostaatbiopsie. Ned. Tijdschr. Gen. 2020; 
164: D4815

Dankzegging:
Met dank aan Soteria Medical voor het 
beschikbaar stellen van de figuren en 
Drs. Frank Raat voor zijn inhoudelijke bijdrage en 
adviezen. 

6

Nog nooit zoveel 
alcohol op m’n handen 
gesmeerd. En toch… 

De radioloog brengt op geleide van realtime 
MRI-beelden de naald manueel op de goede 
plaats
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Bestraling 
gaat ook in 
Corona-tijden 
meestal 
gewoon door

 Wim Nak

Corona zet de maatschappij en de 

gezondheidszorg onder hoge druk. Ook 

prostaatkanker patiënten ondervinden 

daar hinder van. Merkwaardig genoeg 

valt dat bij behandeling met bestraling 

toch erg mee.

Om daar een beeld bij te krijgen sprak de 
redactie met Dr. Peter Koper en Dr. Carmen 
Liskamp. Zij zijn de radiotherapeuten van het 
Haaglanden Medisch Centrum (HMC), locatie 
Antoniushove in Leidschendam, onderdeel van 
het Anser Prostaatnetwerk.

Zij geven aan dat HMC tijdens de eerste 
Coronagolf de radiotherapeutische zorg volop 
heeft kunnen handhaven. Corona (verdachte) 
patiënten en hun begeleiders zijn (zoveel 
mogelijk) geweerd uit de bestralingsafdeling. 
Evenals personeel met Corona verdenking. 
Maar uiteraard zijn alle bestralingen wel 
doorgegaan. Indien nodig in beschermende 
kleding volgens de geldende regels van de 
afdeling infectiepreventie.

Wereldwijd wordt nagedacht over de vraag hoe 
bestraling de belasting voor zowel patiënten als 
patiëntenzorg tot een minimum kan beperken.

Hoe is dat in HMC?
Dr. Koper: ‘Wij proberen 
het aantal bestralingen 
zoveel mogelijk te 
verkleinen. Dan hoeft de 
patiënt niet zo vaak naar 
het ziekenhuis te reizen.  
Bij HMC hebben we 
het aantal bestralingen 
bij gevorderd lokaal 
prostaatkanker teruggebracht van 35 maal (zeven 
weken) naar 25 maal (vijf weken) met een wat 
hogere stralingsdosering per keer.

En bij uitgezaaide prostaatkanker met slechts 
een beperkt aantal uitzaaiingen (meestal minder 
dan vijf) blijkt uit de Stampede studie dat de 
groei van de kanker kan worden vertraagd door 
lokale bestraling. In HMC volstaan we dan met 
vijf behandelingen.’

Is het erg als bestraling wordt 
uitgesteld?
Dr. Liskamp: ‘Prostaatkankerpatiënten met 
gevorderd lokaal prostaatkanker krijgen meestal 
een combinatie van hormonale therapie (om 
het testosteron uit te schakelen) en uitwendige 
bestraling. Uit diverse studies blijkt dat eerst 
beginnen met alleen hormonen en de bestraling 
pas drie tot zes maanden later opstarten geen 
minder goede resultaten geeft. Dat kan in 
Corona tijden soelaas bieden aan patiënten die 
dan voorlopig nog niet bestraald hoeven te 
worden.’ ›

Bestralen geeft 
gelukkig 

aanzienlijk minder 
vaak narigheid 
dan chemo.

Dr. Carmen Liskamp en Dr. Peter Koper
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Wordt er onder druk van Corona vaker 
gekozen voor bestraling?
Dr. Liskamp: ‘De patiënt die nog aan zijn eerste 
behandeling moet beginnen, die nog de keuze 
heeft tussen opereren, brachytherapie of 
uitwendige bestraling kan zijn keuze aanpassen, 
bijvoorbeeld wanneer operatiekamers onder 
druk van Corona slechts beperkt beschikbaar 
zijn. Uitwendige bestraling kan dan toch 
aantrekkelijker zijn. Bij ons in HMC kan dat voor 
laag- en matig risico prostaatkanker in vijf keer’.

Dr. Koper: ‘Bij patiënten met een beperkt 
aantal uitzaaiingen blijkt bestraling een goed 
alternatief voor chemotherapie. Het effect op 
overlevingswinst en beperking van progressie 
is bij beide behandelingen gelijkwaardig. 
De toxiciteit (mate van nadelige gevolgen/
bijwerkingen) in het eerste jaar laat een groot 
verschil zien. Bestralen geeft gelukkig aanzienlijk 
minder vaak narigheid dan chemo.’

Past het HMC stereotactische bestraling 
toe?
Dr. Koper: ‘Niet wanneer er veel uitzaaiingen zijn, 
maar als dat er maar enkele zijn, dan kan dat wel. 
Stereotactisch wil zeggen: doelgericht bestralen 
van idealiter uitsluitend de bekende plek van één 
of enkele uitzaaiingen. Minder vaak, maar met een 
hoge stralingsdosis. We maken wel onderscheid 

in waar zich die uitzaaiingen bevinden, in de 
omliggende regionale lymfklieren of in de botten.
Bij een beperkt volume uitzaaiingen in de 
omliggende regionale lymfklieren kan gekozen 
worden uit vijf stereotactische bestralingen of 
25 uitwendige bestralingen, vaak in combinatie 
met hormonen.

En bij een beperkt aantal uitzaaiingen in de botten 
kunnen we met stereotactische bestraling de 
hormoontherapie gemiddeld twee jaar uitstellen.’

Beiden: ‘Wij begrijpen dat deze tijd voor mensen 
extra onzekerheden met zich mee brengt. 
Ook in deze tijden willen we benadrukken dat 
we nog steeds samen met patiënten zoeken 
naar de voor hen best passende behandeling. 
Daarbij nemen we zowel het optimaal behandelen 
van prostaatkanker in ogenschouw, alsook de 
eventuele risico’s en problemen gerelateerd aan 
bepaalde behandelingen of ziekenhuisbezoek.’ n

Uiteraard zijn alle bestralingen 
wel doorgegaan

Bijeenkomsten 
Agenda
In verband met corona zijn er geen 

bijeenkomsten gepland. Momenteel 

onderzoeken wij de mogelijkheden 

voor digitale informatie- of 

lotgenotenbijeenkomsten. Mochten deze 

worden gepland, dan vindt u ze in de 

agenda op onze website.
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Jerusalema

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

C
olum

n

Bouwde een huis toen ik 70 was, verhuisde op 
mijn tachtigste. Had natuurlijk al prostaatkanker, 
maar geen centje pijn. Even schrikken toen de 
uitzaaiingen alle bestralingen overleefden en 
ik uiteindelijk aan de hormonen moest. 
Begon als een gek aan mijn conditie te werken, 
elke ochtend acht meter de trappen omhoog en 
terug, twintig keer. Ha, ik was Rocky. 

Maar vandaag was ik weer eens modder. 
Al verslagen toen ik opstond. Zelfs douchen 
en aankleden blijkt dan een hele klus. 
Maar gelukkig kon ik wat danspasjes maken 
op de badkamervloer. Die heb ik van een 
instructievideo op  YouTube. Op mijn mobiele 
telefoon – waar zouden we zijn zonder mobieltje 
– speel ik Jerusalema van Master KG. 
Dansen helpt. Op  YouTube zie ik verplegende 
helden en heldinnen meedoen met de 
Jerusalema Dance Challenge, voor zover ze 
gemist kunnen worden op de IC. 
(https://www. YouTube.com 
watch?v=w79VlLFdSTI).
Muziek en dans zijn een prima medicijn, muziek 
heelt de geest en zoals we weten huist een 
gezonde geest in een gezond lichaam.

Prostaatkanker bestaat niet
Over  YouTube gesproken: heb je het laatste 
nieuws gehoord? Prostaatkanker bestaat 
niet, sterker nog, mannen hebben helemaal 
geen prostaat, dat is een bedenksel van de 
farmaceutische industrie. Er wordt een vermogen 
verdiend aan hormoonpreparaten, vooral in 
China. Die Chinese medicijnen zijn trouwens 
allemaal vergiftigd zoals u weet. Om onze 
overbevolking uit te dunnen. Trouwens het schijnt 
dat Bill Gates erachter zit, die wil ons via de 
griepprik laten implanteren met een nanochip. 
Ik heb het allemaal van rapper Lange Frans, dus 
het klopt. Gek dat ze zijn YouTube kanaal hebben 
verwijderd...

Genoeg gelachen. Hoewel het niet om te lachen 
is als miljoenen mensen hun onzin nieuws van  
YouTube halen en met hun complotdenken 
de maatschappij ontwrichten. Aanhangers van 
QAnon geloven dat we geregeerd worden door 
satanisten die het bloed drinken van baby’s, om 
jong te blijven. Het schokt mij tot in mijn tenen 
dat mensen bereid zijn van alles 
te geloven. Er zijn zelfs mensen 
die geloven dat de aarde plat is 
(International Flat Earth Society). 
Ik sprak een normaal uitziende 
man – opticien – die mij heel 
serieus vertelde dat Rutte pedofiel 
is. Je kunt je schouders ophalen, 
maar het is heel eng.

Vooral dit jaar komt er veel raars 
bovendrijven. Om mij heen hoor 
ik dat mensen nu ook al hun artsen niet meer 
geloven. De cliënt die vroeger patiënt heette is 
mondiger geworden. Jaja, grotemonderig en 
vaak zelfs grotebekkerig. 

Sociale media zijn niet sociaal. Vloggers en 
bloggers zaaien wantrouwen. Omdat we veel 
niet zeker weten is het niet moeilijk om mensen 
onzeker te maken. Sommige psychologen 
adviseren om een dagelijks blog over je ziekte 
te schrijven. Misschien helpt het de schrijver/ster 
zelf, maar wat zien al die volgers er in? 
Gedeelde smart?

Gevoel van machteloosheid
Ik kan me voorstellen dat professionele 
behandelaars niet altijd blij zijn met openheid. 
Het moderne complotdenken gedijt in chaos 
en onze machteloosheid tegen een virus 
versterkt in brede zin het wantrouwen in 
wetenschap. We willen een supergezond lichaam 
(supplementenmarkt is booming) en elke dag 
zingend opstaan. Of dansend voor mijn part. 
Maar omdat we nooit dat ultieme behalen ›

Nooit gedacht dat ik ziek en oud zou worden. Altijd 

vooruit gekeken alsof ik nog honderd jaar te gaan had. 

Muziek en 
dans zijn een 

prima 
medicijn
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en vaak keihard aanlopen tegen dingen die we 
NIET kunnen beheersen, ontstaat een gevoel van 
machteloosheid. Dit voedt het wantrouwen tegen 
autoriteiten – ook in de medische zorg.

Terug naar de prostaat. Mijn PSA is gestegen van 
1.6 naar 2.2. De doktersassistente feliciteerde me, 
prima score. Zij kent niet mijn geschiedenis en 
mijn uitzaaiingen. Liever had ik nul gehad. 
Dus toch maar weer wat meer bicalutamide 
slikken, pilletje erbij, naar 150 mg per 
week. Is weinig ja, maar genoeg om mijn 
stemmingswisselingen te vergroten. Afgezien van 
mijn PSA reageer ik verder slecht op hormonen.

Binnenkort weer Kerstmis, vrede op aarde. 
Even nadenken over onze breekbaarheid. 
Ons leven is eindig, alles waar we om geven is 
kwetsbaar en tijdelijk. Deze kennis dwingt ons 
om verantwoordelijkheid te nemen, voor onszelf, 
voor onze samenleving. n
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Het schokt mij tot in mijn 
tenen dat mensen bereid zijn 
van alles te geloven

Seminar voor 
patiënten
Nieuwe ontwikkelingen in 

Urologische kankerzorg 

‘Gesprekken tussen patiënten 

en behandelaars’

Op donderdag 28 januari 2021 van 13:00-14:00 uur wordt vanuit het Erasmus Medisch Centrum Kanker 
Instituut een digitale bijeenkomst gehouden door de expert groep Urogenitale Tumoren over kanker van 
de nieren, blaas, prostaat en teelballen. Van 13:00-14:00 uur bent u van harte welkom om dit seminar bij te 
wonen en u kunt uw vragen stellen en in gesprek gaan. Vier clinici zullen na een korte uiteenzetting direct 
aspecten van diagnostiek en behandeling kunnen bespreken die voor u van interesse kunnen zijn. U kunt 
deelnemen door een verzoek te sturen naar patientenseminar@erasmusmc.nl, waarna u een link ontvangt 
die toegang geeft tot het event. Deze link opent om 12:55 uur. U hoeft daarbij geen camera te gebruiken en 
kunt zo u wilt anoniem participeren en uw vragen stellen via de microfoon of via een chat-bericht. 
 
13:00 uur Dr. Paul Verhagen, Uroloog: ‘Niersparende behandeling bij kleine en grotere niertumoren’

13:15 uur Drs. Martijn Busstra, Uroloog: ‘PSMA, Neurosafe en wat zegt een weefseluitslag 
   zonder PSA?’

13:30 uur Prof. Dr. Ronald de Wit, Oncoloog: ‘Ontwikkeling in immunotherapie voor blaaskanker’

13:45 uur Martine Folsche, MANP, Verpleegkundig specialist Interne Oncologie: ‘Vruchtbaarheid 
   en kinderwens na zaadbalkanker?’
 
Namens het Academisch Centrum Urogenitale Tumoren, 
Prof. Dr. Chris Bangma, Dr. Joost Boormans, Prof. Dr. Luca Incrocci, Dr. Arno van Leenders, 
Prof. Dr. Ronald de Wit
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 Shannon Welgraaf – van Buren

Tegenwoordig krijgen steeds meer 

mannen het advies van de uroloog 

om voorafgaande aan een volledige 

prostaatverwijdering naar een 

bekkenfysiotherapeut te gaan voor 

bekkenbodemoefeningen. 

Wat is daar de achterliggende gedachte 

van? ›

Bekkenfysiotherapie voor en na een prostaatoperatie

Waarom bekken-
fysiotherapie?

De bekkenbodem 
speelt een rol 

bij de seksuele 
functie
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Urineverlies of erectieproblemen
Eén op de vijf mannen kan na de operatie last 
krijgen van urineverlies en/of erectieproblemen. 
De oorzaak hiervan is dat op het moment dat 
de prostaat volledig verwijderd wordt, daarmee 
óók het stukje plasbuis dat door de prostaat 
heen loopt wordt verwijderd. De aansluiting van 
de plasbuis op de blaas 
wordt weer hersteld, maar 
de hoek tussen de blaas 
en de plasbuis is na de 
operatie groter geworden. 
Daarnaast zitten er in de 
wand van de plasbuis/ 
sluitspier spiertjes die als 
functie hebben om tijdens 
buikdruk verhogende 
momenten (denk aan 
lachen, niezen en sporten), 
de blaas goed af te sluiten 
zodat er geen urine uit 
de blaas kan lopen. Dit 
systeem kan na de operatie minder sterk zijn, 
aangezien deze plasbuis/ sluitspier korter kan 
worden na de ingreep.

Erectieproblemen na de operatie ontstaan 
door beschadigingen aan de zenuwen en 
bloedvaten die bijdragen aan een goede erectie. 
Deze zenuwen en bloedvaten lopen vlak langs 
de prostaat en moeten met uiterste precisie 
losgemaakt worden van de prostaat. Je kunt dit 
zien als het schillen van een sinaasappel, soms 
schil je deze heel gemakkelijk en soms gaat dit 
veel lastiger en trek je wat vruchtvlees mee. 

Het losmaken van zenuwen en bloedvaten zorgt 
sowieso voor enige irritatie, maar dat hoeft 
gelukkig niet te betekenen dat er sprake is van 
blijvende schade. Het orgasmegevoel blijft 
gelukkig altijd bestaan.

De bekkenbodemspieren
De bekkenbodemspieren bevinden zich echt 
op de bodem van het bekken. De spieren 
ontspringen vanaf het schaambot naar het 
staartbeen toe en tussen de twee zitbeenknobbels 
in.

Bij de man zitten er twee openingen in de bekken-
bodem, die van de plasbuis en die van de anus. 
Dit brengt ons meteen bij één van de functies van 
de bekkenbodemspieren. De bekkenbodem zorgt 
ervoor dat we continent zijn, dat we zelf kunnen 
bepalen waar en wanneer we willen plassen of 
ontlasten. Daarnaast heeft de bekkenbodem 
een belangrijke ondersteunende functie voor de 
organen die erbovenop liggen (blaas, prostaat, 
urineleider en de darmen). Tenslotte speelt de 
bekkenbodem een rol bij de seksuele functie. 
Het krijgen van een erectie, het vasthouden van 
de erectie en de zaadlozing.

Zoals u net las kunt u dus urineverlies en/of 
erectieproblemen overhouden na de operatie.

Gelukkig kunnen we de 
bekkenbodemspieren 
trainen zodat het urineverlies 
en de erectieproblemen 
geminimaliseerd worden en/of 
zelfs helemaal verdwijnen.

Bekkenfysiotherapie
Bij de bekkenfysiotherapeut 
krijgt u eerst een uitgebreide 
uitleg over de spieren.

Iedereen heeft bekkenbodem-
spieren, maar zolang u daar 
geen klachten van ervaart, bent 

u zich daar waarschijnlijk niet eens van bewust. Na 
de operatie verandert dit en is één van de eerste 
oefeningen het bewust worden van deze spieren.

Zodra u dit onder de knie heeft kunnen we aan 
de slag, zodat er na de operatie (als de katheter 
verwijderd is) meteen gestart kan worden met de 
oefeningen.

De bekkenbodemspieren helpen het normale 
continentiesysteem te ondersteunen. Door de 
bekkenbodemoefeningen kunnen we de spieren 
van de plasbuis en het gebied rondom de › 

Eén op de vijf 
mannen kan na de 

operatie last 
krijgen van urineverlies 

en/of 
erectieproblemen

12
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blaashals trainen en hierdoor kunnen we 
het urineverlies bij buikdruk verhogende 
momenten verminderen of soms helemaal 
verhelpen.

Daarnaast helpen bekkenbodemoefeningen om 
zuurstofrijker bloed naar de bekkenbodem toe 
te voeren en zuurstofarm bloed af te voeren. 
Hierdoor verbetert niet alleen de functie van 
de bekkenbodemspieren, maar wordt ook 
onomkeerbare structurele beschadiging van de 
zwellichamen geminimaliseerd of voorkomen. 
Dat is een zeer belangrijk onderdeel bij het 
voorkomen van erectieproblemen.

De bekkenbodemspieren worden niet alleen 
getraind door het aanspannen, het goed 
leren ontspannen van de bekkenbodem is net 
zo belangrijk. Beide zijn belangrijk voor het 
continentiesysteem en de erectie.

Naast de oefeningen krijgt u van de bekken-
fysiotherapeut leefstijladviezen. Deze zijn, 
indien nodig, gericht op het stoppen met roken, 
verminderen van alcoholgebruik, afvallen, 
algehele conditie verbeteren en een gezond 
dieet.

Na de operatie:
Niet alle patiënten komen na de operatie 
terug bij de bekkenfysiotherapeut. Als u de 
bekkenbodemoefeningen goed beheerst en 
het oefenschema zelfstandig kunt uitoefenen 
is dit niet noodzakelijk.
Maar als u vragen heeft of wanneer de 
oefeningen niet voldoende helpen, is het van 
essentieel belang dat u weer een afspraak maakt.
Misschien voert u de oefeningen niet goed uit, 
spant u de bekkenbodemspieren juist te hard of 
te zacht aan. Dit zou heel goed kunnen want de 
bekkenbodemspieren zijn één van de moeilijkste 
spiergroepen om te trainen in ons lichaam. 

Wanneer de bekkenbodemoefeningen 
niet voldoende helpen, heeft de bekken-
fysiotherapeut nog een aantal andere 
hulpmiddelen voor u. Dit zijn behandelingen met 
myofeedback of elektrostimulatie.

Tijdens een myofeedback behandeling wordt 
de spierspanning van de bekkenbodemspieren 
gemeten en op een computerscherm 
weergegeven. Door visuele en auditieve 
prikkeling kunnen de bekkenbodemoefeningen 
veel gerichter uitgevoerd worden. 

Elektrostimulatie is een niet pijnlijke vorm 
van spierprikkelen en kan uitermate geschikt 
werken bij het leren aan- en ontspannen van de 
bekkenbodemspieren. Daarnaast zorgt het ook 
voor een verbetering van de doorbloeding.

Hopelijk heeft u na het lezen van dit artikel een 
beter inzicht gekregen over bekkenfysiotherapie 
voor en na de prostaatoperatie. 

Mocht u doorverwezen worden 
naar een bekkenfysiotherapeut 
of zelf op zoek gaan naar 
een bekkenfysiotherapeut 
dan kunt u kijken op 
www.NVFB.nl voor een 
bekkenfysiotherapeut 
in uw regio. n

Het orgasme gevoel blijft 
gelukkig altijd bestaan

Citaat Dr. O.S. Klaver uroloog Maasstadziekenhuis 

‘Een bezoek aan de bekkenfysiotherapeut voor het aanleren van 

bekkenbodemoefeningen voorafgaande aan de ingreep is essentieel voor een 

optimaal resultaat nadien’.

Shannon Welgraaf – 
van Buren met een manlijk 
bekkenbodemmodel
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Ik ga al een aantal jaren naar een 

voetreflextherapeute die mij behandelt 

om te ontspannen en kleine kwaaltjes te 

onderdrukken. 

Deze behandelingen geven mij energie. In het 
begin van dat jaar zei de therapeute dat ze 
iets voelde in het nier-blaas systeem. Ze kent 
mijn lichaam (en geest) aan de hand van mijn 
voetenstructuur. Omdat ik verder geen klachten had 
besteedde ik er geen aandacht aan. 
Tijdens een behandeling in 2017 herhaalde zij dat 
ze een sterk gevoel had dat er iets niet klopte; 
laat je PSA eens controleren of vraag een om 
onderzoek. Hierna heb ik een afspraak met de 

huisarts gemaakt. De huisarts 
heeft door middel van een 
touché de prostaat onderzocht.  
Hij stelde vast dat de prostaat 
een afwijkende vorm had wat 
kan duiden op prostaatkanker. 
Na bloed-onderzoek bleek dat 
de PSA-waarde te hoog was. 

Toen ging het balletje rollen…. 
Intake bij de uroloog, biopten 
nemen, de Gleason-score 

was 8. De wereld stond even stil…. ik heb kanker. 
Het is eind 2017.

Nogal heftig
Scan-onderzoeken moesten uitwijzen of er 
uitzaaiingen waren. Na deze onderzoeken 
bespraken we de verschillende behandelmethoden. 
In mijn geval een behandeling met hormonen en 
bestraling of een radicale prostatectomie (RP). 
Beide behandelingen en de gevolgen zijn goed 
uitgelegd. Samen met mijn vrouw heb ik gekozen 
voor radicale prostatectomie (RP). Voor mij was 
het zaak te blijven leven en het leven weer op te 
pakken. De gevolgen van een RP met verwijdering 
van de zenuwen zijn nogal heftig. 

Op 8 maart 2018 om 7.00 uur zit ik een soort van 
roes in afwachting van de ingreep in het ziekenhuis 
in Heerlen. In de tussentijd heb ik nog een gesprek 
met de chirurg gehad die de ingreep gaat doen 
met de DaVinci robot. Het klinkt allemaal logisch, 
maar toch denk ik ... als het allemaal maar goed 
gaat. Ik ben de eerste die dag. 
Op het ziekenhuisbed krijg ik een pilletje om rustig 
te worden, dan naar de operatiezaal, zeg maar dag 
tegen de robot... vanaf dat moment zink ik in een 
diepe slaap….

Rond 13.00 uur word ik wakker... een verpleger stelt 
me gerust en vertelt dat de ingreep geslaagd is. 
Ik ben vrij rustig, lig met een katheter en voel geen 
pijn. ›

Laat je PSA eens controleren 

Zeg maar dag 
tegen de robot 

Samen met 
mijn vrouw heb ik 

gekozen voor 
radicale 

prostatectomie
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De volgende dag vertelt de chirurg dat alles 
goed is gegaan en wat er is gedaan: prostaat, 
zenuwbanen, omliggende lymfevaten en klieren 
zijn verwijderd. Een stukje van mijn lichaam is 
weg…

Na twee dagen mag ik naar huis. Tien dagen 
heb ik met de katheter gelopen, anti-trombose 
spuitjes gezet…. ik ben moe. 
Dan komt de vraag…. is alles echt goed gegaan? 
Hoe is het met de continentie?

Herstellen
Die eerste dagen na de ingreep blijf ik in huis en 
loop soms een rondje om het huis en rust veel. 
Het lichaam moet herstellen. Mijn huisarts komt 
langs en vraagt hoe het gaat. Dat vond ik wel fijn. 
Het is behelpen met de urinezak. Na twaalf 
dagen wordt de katheter verwijderd en krijg ik 
een inleg/lekverband. Ik probeer het met een 
zware versie, hopend dat dit spoedig niet meer 
nodig is. 

Nu begint de periode van revalideren; met 
behulp van bekkenbodemfysiotherapie trainen 
om continentie op te bouwen. Ik merk dat ik bij 
inspanning urine verlies. Na ongeveer één jaar 
herstelt het systeem zich en weet je hoe het 

zal blijven wat betreft continentie. Afwachten 
dus... trainen... conditie weer opbouwen... weer 
aan het werk. Medio december 2018 ben ik 
weer fulltime aan het werk. De energie is nog 
niet op het oude 
niveau, maar ik ben 
gezond! De eerste 
twee controles op 
PSA hebben dit 
bevestigd.

Wat kan wel, wat 
kan niet
Tijdens het herstel 
vraag ik me af hoe 
het zal gaan tijdens het vrijen met m’n vrouw. 
De eerste maanden was ik daar niet mee bezig, 
hoewel ik er wel naar verlangende om intiem 
te zijn met mijn vrouw. Een erectie is niet meer 
mogelijk, dus zoeken we andere mogelijkheden 
om de intieme relatie weer leven in te blazen. 
We kijken wat kan, niet wat niet meer kan.
Eind 2018 tijdens een consult heb ik met de 
uroloog gesproken over de mogelijkheden om 
toch een erectie te krijgen. Er is een nieuw, 
bloedvatverwijdend middel ‘MUZE’ dat ik 
kan proberen. Het wordt ingebracht in de 
plasbuis meteen klein inbrengspuitje... Niet 
echt aangenaam. Ik voel me onzeker, het vergt 
planning…. Ik heb dit middel drie of vier keer 
geprobeerd, het werkt wel en ik krijg een 
redelijke erectie, deze houdt niet lang stand en 
ben hiermee gestopt. Samen met de uroloog 
kijken we naar een mechanisch hulpmiddel. 
Het wordt een vacuümpomp. Met mijn vrouw 
zoek ik een pomp uit.
Het werkt beter dan het medicijn. We kunnen 
samen weer genieten tijdens het vrijen.

Mijn gezondheid is twee en half jaar na de 
ingreep nog steeds goed en het leven heeft een 
positieve wending gekregen. De continentie 
is goed. Regelmatig wandelen, fietsen en 
zwemmen verhoogt mijn conditie. Mijn energie 
is nog niet op het niveau van voor de ingreep…. 
maar ik ben gezond! 
Ik ben meer gaan leven onder het motto van 
doen wat wel mogelijk is en niet blijven hangen in 
wat niet meer gaat, gezondheid en kwaliteit van 
het leven is nummer één. n

Chrit Penders

Een verpleger stelt 
me gerust en vertelt 

dat de ingreep 
geslaagd is
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Het bestuur wenst u, mede namens alle vrijwilligers, 
prettige feestdagen en een voorspoedig 2021
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 Wim Nak

In het juni nummer van Nieuws stond 

een artikel over ‘PKS-visie 

krijgt invulling’ waarin vier erkende 

expertcentra werden genoemd.

Maar hoe werkt zo’n expertcentrum nou 
eigenlijk? Hoe maakt de patiënt daar gebruik 
van? Op dat soort vragen wil je als patiënt wel 
graag het antwoord weten. 

Als eerste van de vier bekeken wij het Anser 
prostaatnetwerk wat nader. Daartoe sprak 
de redactie met Prof. dr. C.H. Bangma, 
afdelingshoofd urologie in het Erasmus MC, 
tevens directeur a.i. Anser prostaatnetwerk. 

Hoe is het Anser prostaatnetwerk 
samengesteld?
Prof. Bangma: ‘Ons netwerk is breder dan 
men wel eens denkt. En het groeit nog 
steeds. Onze dedicated professionals (zoals 
urologen, radiologen, pathologen, nucleair 

geneeskundigen en oncologieverpleegkundigen) 
werken momenteel collegiaal samen in zeven 
prostaatcentra. Dat zijn:
 - Erasmus MC te Rotterdam,
 - Franciscus Gasthuis & Vlietland in   
  Rotterdam,
 - Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam,
 - Albert Schweitzer in Dordrecht,
 - LUMC in Leiden,
 - Haaglanden MC, locatie Antoniushove in  
  Leidschendam,
 - OLVG in Amsterdam.

Bij elk van deze zeven ziekenhuizen kan de 
patiënt terecht voor excellente multidisciplinaire 
zorg. Vanuit elke locatie in het land kan de 
patiënt voor diagnose, behandeling of nazorg 
worden doorverwezen naar dat prostaatcentrum 
dat het dichtste bij ligt. Vanuit een prostaat-
centrum in het netwerk is het soms mogelijk dat 
er van speciale expertise in een van de andere 
prostaatcentra gebruik gemaakt wordt. ›

Anser prostaatnetwerk

Patiënten / clienten

ANDROS

Huisarts 

Huisartsen 
laboratorium Perifeer ziekenhuis

Anser prostaatcentra voor diagnostiek, follow-up, behandeling recidief en metastase

Anser 
prostaatoperatiekliniek

Anser 
radiotherapiecentra

Anser prostaatnetwerk

Hoe werkt zo’n expertcentrum 
nou eigenlijk?
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Voor operatieve ingrepen 
worden vanuit de zeven 
partners alle patiënten 
verwezen naar de 
Anser prostaatoperatie 
kliniek. Daar kan men 
dus niet rechtstreeks 
terecht, het gaat 
altijd via een van de 
Anser prostaatcentra. 
De gezamenlijke Anser 
prostaatoperatie kliniek is 
gevestigd in het Maasstad 
ziekenhuis Rotterdam.

Aldaar zijn vanaf de start van het netwerk in 
september 2018 reeds meer dan 1.000 operaties 
verricht door vier operateurs die een gezamenlijke 
ervaring hebben van bijna 4.000 radicale 
prostatectomieën met de Da Vinci robot. 

Ook voor bestralingen wordt een patiënt 
verwezen naar een van de vier radiotherapie 
centra. Robot gestuurde precisie radiotherapie 
wordt verricht met de Cyberknife in het 
Erasmus MC, ook op locatie Albert Schweitzer, 
brachytherapie in het LUMC, Haaglanden MC en 
het Erasmus MC.

Wat betekent de naam Anser?
Prof. Bangma: ‘We hebben voor de naam Anser 
gekozen vanwege de symboolwaarde. Anser is 
de Latijnse naam voor gans. 
En ganzen staan erom bekend dat ze uitstekend 
in groepen functioneren. Ze doen alles samen. 
Je ziet nooit een eenzame gans. En in de vlucht 
volgen alle ganzen de leider in V-formatie. 
En die leider wisselt steeds. Want als de voorste 
moe wordt, dan neemt een andere gans de 
kop over. Dus de naam Anser symboliseert de 
perfecte samenwerking die in groepen ganzen 
waarneembaar is’.

Sinds wanneer functioneert het Anser 
prostaatnetwerk?
Prof. Bangma: ‘officieel sinds 2017, de 
operatiekliniek startte in september 2018. 

Maar er was eerder ook al 
sprake van kwaliteitsbeleid 
en harmonisatie van 
zorgpaden, toen onder naam 
Prostaatpartners. 
Het is al jaren een groeiend 
geheel. Ook nu nog. 
Er kunnen nog andere 

ziekenhuizen aansluiten. 

Dat kan als Anser 
Prostaatcentrum, mits er aan strikte 

eisen voldaan wordt wat betreft de 
hoeveelheid en kwaliteit van diagnostiek 

door de diverse noodzakelijke specialistische 
disciplines (zoals radiologie, pathologie en 
klinische chemie laboratorium). 

Maar het kan ook als toeleverancier aan een 
prostaatcentrum. Dan worden er afspraken 
gemaakt over onderlinge service. Veel 
ziekenhuizen in de regio rondom een van de 
Anser prostaatcentra verwijzen hun patiënten naar 
het Anser ziekenhuis als daar aanleiding toe is. 

Zo ontstaat een inktvlek werking die ervoor zorgt 
dat patiënten de best mogelijke zorg krijgen. 
Is het niet in, dan toch via het eigen ziekenhuis’. 
Het komt ook voor dat huisartsen patiënten 
rechtstreeks naar een prostaatcentrum sturen.

Wat maakt de concentratie van operaties 
in de Anser prostaatoperatie kliniek 
bijzonder?
Prof. Bangma: ‘We hebben daar heel veel ervaring 
met prostaat verwijderingsoperaties. Dat doen 
we al jaren met ondersteuning van de Da Vinci 
robot. Er werken daar vier opererende urologen 
die samen 550 prostaatverwijderingen per jaar 
uitvoeren, dus ruim boven de NVU-norm van 
100 per ziekenhuis per jaar.

Door die specialisatie is het ook een ideale 
plaats voor opleiding en onderzoek. Ondermeer 
het onderzoek naar de NeuroSAFE methode, 
die bij nagenoeg elke operatie toegepast 
wordt. Die methode houdt in dat al tijdens 
de operatie de snijranden door de patholoog 
worden beoordeeld. Want om de bijwerkingen 
impotentie en incontinentie te vermijden wordt 
zoveel mogelijk zenuw sparend geopereerd. 
Wanneer de patholoog kanker in de snijrand 
aantreft, dan wordt de uroloog daarover nog  
tijdens de operatie geïnformeerd, opdat deze 
alsnog omliggend weefsel wegneemt, veelal de 
zenuwbundel, die eigenlijk liever gespaard had 
moeten blijven. ›
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Het komt ook voor 
dat huisartsen patiënten recht-

streeks naar een 
prostaatcentrum sturen.

Prof.dr. C.H. Bangma
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Voorlopige onderzoeksresultaten tonen aan dat, 
wanneer de prostaatkanker in de snijrand klein is 
(max 1 mm) en de Gleason score daarvan laag, 
er geen prostaatkanker wordt gevonden in de 
weggenomen zenuwbundel. Het is dus niet 
meer nodig om bij een dergelijke bevinding de 
nog aanwezige zenuwbundel weg te halen. Met 
deze kennis kan er nog beter zenuw sparend 
geopereerd worden’.

Binnen Anser wordt ook bestraling 
geconcentreerd. Hoe ziet dat eruit?
Prof. Bangma: ‘Voor radiotherapie 
worden patiënten ook naar een van onze 
gespecialiseerde ziekenhuizen verwezen. 
Dat geldt zowel voor uitwendige bestraling als 
voor inwendige bestraling met Brachy therapie. 
Radiotherapie wordt voornamelijk uitgevoerd 
in het Erasmus MC, het Albert Schweitzer in 
Dordrecht, het LUMC en het Haaglanden MC, 
locatie Antoniushove in Leidschendam. 
De radiotherapeut van het OLVG werkt ook in het 
AMC en verricht de scans en bestralingen daar.

Het Anser netwerk gaat voor radiotherapie ook 
samenwerken met het ADRZ in Goes en het 
ZRTI in Vlissingen. Het netwerk is groeiend in 
beweging’.

Zijn er verdere concentraties op andere 
gebieden te verwachten, zoals diagnose 
of nazorg?
Prof. Bangma: ‘Wij zijn binnen Anser vooral 
bezig met de concentratie van operaties en 
bestralingen. De diagnostiek en nazorg is al 
geconcentreerd in de Anser prostaatcentra, 
omdat de daar omliggende ziekenhuizen naar 
het centrum verwijzen. Deze centra houden zich 
aan de richtlijnen en werken aan verbetering 
van de zorg. In elk van die prostaatcentra zijn 

specialisten met expertise op het gebied van 
MRI en PET CT scanning.

Voor diagnostiek en nazorg behoeft niet 
verwezen te worden, tenzij er ergens onverwacht 
wachtlijsten zouden zijn ontstaan. 
Bij Anser geloven wij in: concentreer wat moet 
zonodig veraf, behandel dichtbij wat kan’.

Worden de resultaten binnen het Anser 
netwerk met elkaar vergeleken?
Prof. Bangma: ‘Jazeker. Resultaten en 
bevindingen worden met elkaar uitgewisseld. 
Daarbij zijn twee van de ziekenhuizen in ons 
netwerk ook aangesloten bij het Santeon 
netwerk. Te weten het Maasstad ziekenhuis en 
het OLVG. Binnen Santeon zijn zeven landelijke 
topklinische ziekenhuizen continu bezig elkaars 
uitkomsten voor diverse tumoren te vergelijken. 
Met als doel om elk ziekenhuis te laten leren van 
het ziekenhuis waar de beste resultaten behaald 
worden op een specifiek onderdeel. Binnen 
Anser doen wij dat ook en hebben wij afgestemd 
met het systeem en de uitkomstwaarden die 
Santeon gebruikt’.
 
Wat is het voordeel voor de patiënt?
Prof. Bangma: ‘Bij Anser bieden wij de patiënt 
de best mogelijke behandeling volgens de 
hoogste kwaliteitsnormen. Met als gevolg dat 
de kans op volledig herstel na een behandeling 
sterk toeneemt. Onze specialisten bundelen hun 
kennis en expertise, zodat zij kunnen werken 
volgens de nieuwste methoden met de meest 
innovatieve technologieën’. n

Prof.dr. C.H. Bangma

‘Voor radiotherapie worden patiënten ook naar een van onze 
gespecialiseerde ziekenhuizen verwezen’
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 Ate Vegter

Ik loop alweer een tijdje bij de oncoloog, 

maar omdat ik steeds meer last krijg 

van incontinentie, maken we ook een 

afspraak met de uroloog. 

De dag voor de afspraak word ik gebeld, of 
het morgen ook telefonisch kan in verband met 
corona. Ik heb geen bezwaar en vind het zelfs 
prettiger. Met de uroloog bespreek ik telefonisch 
de waterstanden en we maken een afspraak om in 
de blaas te kijken. 

Dat is al een paar keer gebeurd. Iedereen weet 
wat de gemakkelijkste weg is om in of uit de blaas 
te komen, maar het went nooit. Ik ben mooi op 
tijd in het ziekenhuis en wordt van harte welkom 
geheten door een speciaal testteam, dat mij de 
gezondheidsvragen stelt en mijn temperatuur 
opneemt. Ik heb geen koorts. Ik moet mijn 
handen ontsmetten en met een mondkapje op 
mag ik dan het ziekenhuis in. Ik ga met de trap 
naar de tweede verdieping. Iedereen wijkt ruim 
uit, dat gaat hier heel wat vanzelfsprekender dan 
in de supermarkt, waar iemand soms vlak voor je 
langs nog gauw even wat wil pakken. 

De wachtkamer zit half vol, maar er is nog maar 
één stoel vrij. De andere stoelen zijn afgeplakt. 

Ik ga zitten en pak mijn 
boek, De goede zoon 
van Rob van Essen. 
De arts loopt een half uur 
uit, maar dat is niet erg. 
Ik ben de goede zoon.

Praatje maken
Even later word ik 
opgehaald door een verpleegkundige, we maken 
een praatje en ontdekken dat we allebei uit 
Monnickendam komen, maar we kennen elkaar 
niet. Ik moet mij half uitkleden in een hokje en 
mag daarna plaatsnemen op de stoel. Ik adem 
goed door, dan valt het allemaal wel mee. Ook 
kijk ik graag op het scherm naar de weg die 
wordt gevolgd. Via een roze tunnel komen we 
in de blaas die er gezond en fris uit ziet als een 
concertzaal in coronatijd.

Dat ziet er goed uit, zegt de vriendelijke arts. 
Ik vraag of al dat plassen dan komt door een 
afnemende capaciteit van de blaas, maar dat is 
het niet. Het is een bijwerking van de bestraling. 
Ik kan de bekkenbodemspier wat meer trainen en 
hij heeft ook nog wel pillen die kunnen helpen, 
solifenacine. Ondertussen heb ik nog steeds mijn 
mondkapje op, wat wel een beetje benauwd 
is maar ook wat afleiding geeft en opluchting 
wanneer ik het even later bij het verlaten van het 
ziekenhuis afzet. n
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De gemakkelijkste weg
Ate Vegter is columnist bij het Noordhollands 

Dagblad. Hij heeft een dagelijks blog op 

Wordpress: www.atevegter.wordpress.com

Of het morgen 
ook telefonisch kan 
in verband met 
corona
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Lycopeen: beschermend stofje in 
tomaten
Tomaten bevatten lycopeen. Dit is een 
natuurlijke kleurstof die de rode kleur geeft 
aan tomaten. Hierbij geldt: hoe roder de 
tomaat, hoe meer lycopeen het bevat. 
Daarnaast is lycopeen een antioxidant. 
Antioxidanten helpen DNA schade in onze 
lichaamscellen te herstellen. Samen met 
vitamine C uit tomaten reageert lycopeen met 
antioxidanten in andere voedingsmiddelen. 
Hierdoor is het effect van lycopeen op herstel 
van DNA schade nog sterker. 

Door tomaten te koken, te bakken of 
te pureren, bijvoorbeeld in een soep of 
pastasaus, komt er meer lycopeen vrij ›

Het effect van tomaten bij prostaatkanker: wat laat onderzoek zien?

Tomaten een wondermiddel?
Van tomaten wordt weleens beweerd dat ze mogelijk de tumorgroei bij 

prostaatkanker zouden kunnen remmen. Maar is deze rode vrucht echt zo’n 

wondermiddel als soms wordt 

gezegd? Het Wereld Kanker 

Onderzoek Fonds geeft antwoord op 

deze vraag.
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wat door het lichaam kan worden opgenomen. 
Zo bevat tomatenpuree vier keer 
zoveel beschikbaar lycopeen als 
een gewone hele verse tomaat. 
Naast tomaten bevatten ook 
watermeloen, grapefruit, 
papaja, guave en abrikoos 
lycopeen.

Wat laat onderzoek 
zien?
Er is een groot onderzoek 
uitgevoerd waarbij het 
voedingspatroon en de 
medische gegevens van ruim 
50.000 mannen bekeken zijn. 
Een deel van deze mannen (ruim 3000 mannen) 
kreeg prostaatkanker. Bij deze mannen is 
er gekeken naar het effect van tomaat en 
tomatenproducten op de tumorgroei. Er is 
gevonden dat bij mannen die per week meer dan 
500 gram gepureerde tomaten in de vorm van 
tomatensaus, tomatenketchup of tomatensoep 
aten de tumor minder snel groeide dan bij 
mannen die niet of nauwelijks tomatensaus of 
tomatenproducten aten.

Er zijn daarnaast twee kleine onderzoeken 
gedaan met mannen met prostaatkanker waarbij 
is gekeken naar het effect van tomatensaus 
op het herstel van DNA schade in het 
prostaatkankerweefsel van deze mannen. 
De resultaten van deze studies zijn tegenstrijdig. 
De ene studie vond dat het eten van 

tomatensaus hielp bij het herstel van DNA 
schade, terwijl de andere studie geen effect 

vond. Het is dus onduidelijk of het eten 
van tomatensaus kan helpen als je 

prostaatkanker hebt.

Lekker genieten van 
tomaten
Er is meer onderzoek nodig om 
te kunnen zeggen of tomaten en 
tomaatproducten kunnen helpen 

tegen prostaatkanker. 
Blijf vooral lekker genieten van een 

kom warme tomatensoep, een bord 
pasta met tomatensaus of een handje 

snoeptomaatjes tussendoor. 

Tomaten passen namelijk net als andere soorten 
groente en fruit in een gezond eetpatroon en 
zitten vol goede voedingsstoffen. Let wel op met 
kant-en-klare tomaatproducten. Hier zit vaak veel 
zout en/of suiker in. Zo kan een kom kant-en-
klare tomatensoep ruim 12 gram suiker bevatten, 
gelijk aan 3 suikerklontjes. n

Op voedingenkankerinfo.nl/aanbevelingen 
vind je meer informatie over wat je bij kanker 
dagelijks moet eten en drinken om een 
volwaardige voeding binnen te krijgen. 
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Tomaten passen in een gezond eetpatroon en zitten 
vol goede voedingsstoffen
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 Marijke Galgenbeld

‘Wij zijn hier al een tijd mee 

bezig’, zegt Jaco, een 70-jarige 

prostaatkankerpatiënt.

Ik ben benieuwd naar zijn verhaal en vraag hem 
of hij alles vanaf het begin kan proberen te 
vertellen.

Dus Jaco begint met zijn verhaal.

‘In 2017 is bij mij prostaatkanker 
gediagnosticeerd en er zijn dan meerdere 
mogelijkheden van behandeling. Te weten: 
operatie, uitwendig bestralen en wat ik toen nog 
niet wist, twee vormen van inwendig bestralen. 
Er waren bij mij geen uitzaaiingen en het was 
een traag groeiende vorm, dus ik had op dat 
moment de keuze de tumor weg te laten halen 
of uitwendig dan wel inwendig te laten bestralen. 
Maar bij mij was er bij het inwendige bestralen 
maar één mogelijkheid bekend. Dat was de 
LDR (Low Dose Rate), het inbrengen van ‘seeds’ 
(jodium-125). 

Niemand in dit algemene ziekenhuis had het over 
de HDR (High Dose Rate), waar de radioactieve 
stof iridium in twee sessies ingebracht wordt en 
na elke sessie weer wordt verwijderd. Na deze 
behandeling loop je derhalve niet je verdere 
leven met die ‘seeds’ in je prostaat. Ook hier 
hanteren zij de voorwaarden: laaggradige, niet 
uitgezaaide tumor.’

Niet geinformeerd
‘Ik vind het uiterst kwalijk dat mij die mogelijkheid 
niet is geboden en ik er überhaupt niet eens over 
ben geïnformeerd. 
Die HDR was voor mij veel 
beter geweest. Ik heb namelijk 
ook het Lynch syndroom. Dit 
is een erfelijke aandoening die 
een verhoogde kans geeft op 
het ontstaan van darmkanker. 
Een deel van mijn dikke darm 
is daardoor al verwijderd. Om 
deze reden moet ik elk jaar een 
coloscopie ondergaan en iedere 
keer geeft dat weer stress, omdat ik dan bang 
ben dat er iets gebeurt met de darm of met de 
prostaat waar de ‘seeds’ nog inzitten. Men moet 
iedere keer echt heel voorzichtig te ›

Die HDR was 
voor mij veel 

beter geweest

Eigen 
keuze
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werk gaan. Daarbij wordt dit onderzoek niet altijd 
door dezelfde arts gedaan, dus ik moet het steeds 
weer uitleggen en weer afwachten of ook deze 
arts het onderzoek weer zo voorzichtig mogelijk 
uitvoert. Ik neem altijd een roesje en het is iedere 
keer weer spannend of het goed gaat.’

‘Daarbij is het ook zo, dat je na de LDR 
behandeling zwangere vrouwen uit je buurt moet 
houden en je je kleinkinderen niet op schoot 
mag nemen. Dat was ook echt heel vervelend, 

want mijn dochter was net zwanger 
in 2017 en ik kon haar daarom 
maanden niet zien. 
De radioactiviteit wordt in ieder 
geval nog tot ongeveer een jaar na 
de behandeling afgegeven.’

‘Bovendien mag je binnen twee 
jaar niet gecremeerd worden.’ Wij 
lachen even samen, want het is nu 
2020, dus dat heeft Jaco in ieder 
geval gehaald. 

We pakken de draad van het verhaal 
weer op.

Andere vorm van 
brachytherapie

‘Pas later kwamen mijn vrouw Ineke en ik erachter 
dat er ook een andere vorm van brachytherapie 
bestond en hebben we ons daarover laten 
informeren door een arts in een nabij gelegen 
academisch ziekenhuis. Zij vertelde ons dat ze 
alleen in haar ziekenhuis en een ziekenhuis in het 
noorden van het land deze HDR behandeling als 
monotherapie aanbieden. Dus niet in combinatie 
met andere behandelingen.’

‘We hoorden dat het ziekenhuis waar mijn 
diagnose is gesteld, eigenlijk nooit doorverwijst 
naar het centrum waar deze arts werkt. 
De urologen van eerder genoemd ziekenhuis 
zouden niet achter deze behandeling staan. 
Daarbij wordt iemand ook volledig overgenomen, 
dus raken ze een patiënt kwijt. Ook de LDR doen 
ze hier niet en daarom word je doorverwezen naar 

een ander academisch ziekenhuis dat volgens 
hen de beste op dat gebied is. Daar heb ik lang 
op de wachtlijst gestaan voor deze behandeling, 
maar uiteindelijk werd ik in verband met logistieke 
problematiek doorverwezen naar een kliniek in 
Tilburg.’

PSA blijft goed
‘Uiteindelijk is alles naar wens verlopen en het 
gaat nog steeds goed met mij. De PSA blijft 
goed. Ik heb alleen plasproblemen, maar dat is 
een bekende bijwerking van de LDR. Ik heb daar 
tamsulosine voor voorgeschreven gekregen, die 
gebruik ik echter liever niet in verband met de 
bijwerkingen.’

‘Ik heb veel vrienden en kennissen in 
mijn omgeving die te maken hebben met 
prostaatkanker en zij hebben verschillende 
behandelingen ondergaan. Dan kan je toch 
echt te maken hebben met serieuze ellende in 
de vorm van incontinentie, darmproblemen, 
erectieproblemen en nog veel meer. Dus ik ben 
echt heel blij dat ik daar nooit voor gekozen 
heb met mijn Lynch syndroom en doorgemaakte 
darmoperatie.’

Wat mij dwarszit
‘Het is nu 2020 en ik denk er nog steeds veel aan 
en praat er regelmatig over met Ineke. 
Er kan niets teruggedraaid worden en op zich is de 
hele behandeling van mijn prostaatkanker goed 
verlopen, weliswaar met wat obstakels. En dat is 
het ook niet. Wat mij heel erg dwars zit, is dat ik 
geen volledige informatie heb gekregen toen ik 
moest kiezen voor een behandeling. Voor mijn 
gevoel is er informatie achtergehouden. En dus 
kon ik eigenlijk niet weloverwogen kiezen.’

‘Het is mijn leven en mijn lichaam en wat ik ook 
kies, het moet mijn keuze zijn op basis van alle 
informatie die er beschikbaar is op dit gebied.’

‘Ik wil zélf de keuze maken en ik wil er met mijn 
verhaal iedereen bewust van maken dat ze zelf 
mogen, kunnen en moeten kiezen.’ n

‘Ik heb veel 
vrienden en 
kennissen in mijn 
omgeving die te 
maken hebben 
met prostaat-
kanker’
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Homoseksualiteit en 
Prostaatkanker
To know or not to know 

 Fred Fontijn en Barbara Harterink-Poker

Een enkele keer kreeg de redactie van 

Nieuws wel eens een vraag of zelfs 

kritiek dat Nieuws zelden aandacht 

besteedt aan de problematiek van 

homoseksuele mannen. 

Ook gepubliceerde foto’s lieten altijd 

man-vrouw paren zien en nooit een 

homoseksueel stel.

Hoewel ik mijn best deed begreep uw redacteur 
deze kritiek niet want wat zou er nu zo 
verschillend zijn tussen homo en hetero 
mannen op het gebied van seksualiteit? 
Beiden kunnen toch last krijgen van 
incontinentie en/of impotentie, verlies van 
libido of erectieproblemen? 

Totdat Barbara 
Poker de redactie 
een door haar 
uitgevoerd 
onderzoek stuurde: 
‘Homoseksualiteit 
en 
Prostaatkanker…..
To know or not 
to know’. Een kwalitatief onderzoek naar de 
informatiebehoefte over seksuele gevolgen van 
de behandeling van prostaatkanker bij homo- of 
biseksuele mannen. Reden om dit onderzoek 
eens goed te bestuderen en in gesprek te gaan 
met Barbara. De conclusie: zorgverleners zouden 
beter moeten informeren naar seksuele voorkeur 
van hun patiënten en de informatievoorziening 
daarop moeten afstemmen. 

Barbara Poker werkt in het Deventer Ziekenhuis. 
Zij deed dit onderzoek als afsluitende 
meesterproef voor haar studie Master Advanced 
Nursing Practice aan de Saxion Hogeschool in 
Enschede. ‘Ik zocht een onderwerp voor ›

Barbara Harterink-Poker, ‘Als je bottom bent is 
de prostaat toch een soort G-spot’
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mijn afstudeeronderzoek wat 
zowel aansloot bij mijn functie 
als verpleegkundig specialist 
uro-oncologie én consulent 
seksuele gezondheid. Ik ben 
toen in gesprek gegaan met een 
onderzoeker van het lectoraat 
'seksualiteit en intimiteit' van 
Saxion Hogeschool. Zij hadden 
via de Prostaatkankerstichting een 
vraag liggen van een homoseksuele 
donateur of er extra/specifieke info kon komen 
voor homoseksuele mannen met prostaatkanker.’

Onderzoek
Het onderzoek bestond uit een 

literatuurstudie en interviews 
van een aantal homoseksuele 

mannen met prostaatkanker. 
Voor dit onderzoek heeft 
Barbara onder andere 
met medewerking van de 
Prostaatkankerstichting 
een oproep tot deelname 
aan dit onderzoek 
gedaan. Dit leidde 

tot 13 aanmeldingen. 
Uiteindelijk zijn acht mannen 

geïnterviewd. De leeftijd 
varieerde van 54 tot 74 jaar. 

De helft single, de overigen met 
partner. 

Uit eerder onderzoek (onder andere in de 
Verenigde Staten) is gebleken dat een groot 
deel van de zorgverleners niet naar de seksuele 
voorkeur van homo- en biseksuele patiënten 
vroeg. Hierdoor wordt het voor homo- en 
biseksuele mannen met prostaatkanker moeilijker 
om de specifieke klachten en gevolgen van de 
behandeling van prostaatkanker te bespreken. 
Daardoor is onduidelijk gebleven welke informatie 
deze groep had willen hebben. De gevolgen van 
de verschillende behandelingen zijn gelijk voor 
alle mannen met prostaatkanker maar de impact 
hiervan op het gebied van seksualiteit en intimiteit 
blijkt voor homoseksuele mannen anders wat 
maakt dat er behoefte is aan andere informatie. 
Doel van dit onderzoek was dan ook duidelijk te 
krijgen welke informatie deze groep specifiek op 
het gebied van seksualiteit en intimiteit had willen 
krijgen.

Bij de eerste diagnose prostaatkanker en 
bespreking van het behandelplan hebben weinig 
patiënten behoefte om de seksuele gevolgen van 
diverse behandelingen te bespreken. De eerste 

reactie is meestal: eerst die kanker 
eruit en dan zien we wel weer. 
Later, in vervolggesprekken of 
zelfs na de behandeling, komen de 
gevolgen voor het seksuele leven 
aan de orde. Dit geldt ongeacht de 
seksuele voorkeur. Schroom om dit 
onderwerp te bespreken, zowel bij 
behandelaar als patiënt, speelt ook 
een rol.

Waarom is dit onderscheid in seksuele voorkeur 
en de gevolgen voor de informatiebehoefte van 
belang? Daarvoor blijkt een aantal redenen aan te 
geven die specifiek of in ieder geval in meerdere 
mate spelen voor de homoseksuele man en zijn 
eventuele partner. 

Voor een patiënt is de (vertrouwens)relatie met 
de zorgverlener(s) zeer belangrijk. Homoseksuele 
mannen kunnen schroom ervaren om over hun 
seksuele voorkeur te praten. Diverse factoren 
spelen een rol. Angst voor onbegrip over 
de seksuele voorkeur en seksuele beleving. 
Vooroordelen en soms ook angst dat kennis van 
de seksuele voorkeur van invloed zou kunnen zijn 
op de voorgestelde behandeling. Veel voorlichting 
blijkt ook ronduit gericht te zijn op heteroseksuele 
relaties. Homo mannen voelen zich dan niet of 
onvoldoende begrepen. 

Informatiebehoefte
Wat minder bekend is, althans niet bij uw 
redacteur, is dat de prostaat in een homoseksuele 
relatie als een G-spot fungeert. ‘Kijk als je bottom 
bent is de prostaat toch een soort G-spot van de 
man en als die prostaat er niet meer is dan kun je 
wel anaal seks hebben maar het gevoel dat is er 
dan niet meer’. Voor de homoseksuele man heeft 
de prostaat dus nog een bijzondere functie die 
bij heteromannen duidelijk anders is. De prettige 
sensatie in de prostaat is na prostatectomie of 
bestraling verdwenen. De impact hiervan wordt 
verschillende keren genoemd door participanten. 
Geen enkele participant heeft hierover informatie 
gekregen voorafgaand aan de behandeling. 
Kennis hierover zou van invloed kunnen zijn op het 
behandelplan.
 
Uit de interviews is gebleken dat door een aantal 
participanten voorlichting gemist werd over 
de gevolgen van de gekozen behandeling met 
betrekking tot het kleiner worden van de penis, 
het verdwijnen of verminderen van een erectie en 
het verminderen of gebrek aan libido. Dit speelt 
natuurlijk evengoed bij heteroseksuele partners in 
hun relatie. Door veel participanten wordt ›

Schroom om dit 
onderwerp te 

bespreken, zowel 
bij behandelaar als 
patiënt, speelt ook 

een rol
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niettemin aangegeven dat het als een gemis 
wordt ervaren dat niet naar seksuele voorkeur 
is gevraagd. Zij geven aan dat deze vraag 
erkenning en vertrouwen had gegeven in het 
behandel- en natraject.

Informatieverstrekker
De uroloog en specialistisch verpleegkundige 
worden genoemd als gewenste 
informatieverstrekkers. Een sterke voorkeur 
wordt niet aangegeven, maar duidelijk is dat 
de uroloog als eerste de gevolgen zou moeten 
aankaarten. Voor de eventuele impact hiervan 
op de seksualiteit verwacht de participant zowel 
bij de uroloog als de verpleegkundige terecht te 
kunnen. Uiteraard op een moment voorafgaand 
aan het behandeltraject zodat dit bij de 
behandelkeuze kan worden betrokken. 
Maar niet op het moment van de diagnose. Dan 
sta je teveel in de ‘overlevingstand’ om hier goed 
over na te denken.

Manier van informatievertrekken
Vrijwel alle participanten geven aan behoefte 
te hebben aan lotgenotencontact. En dan 
specifiek ook met mannen met dezelfde seksuele 
voorkeur. Hiernaast wordt genoemd specifiek 
foldermateriaal en aandacht hiervoor in het 
Prostaatkankerlogboek. En vermelding op de 
website van de Prostaatkankerstichting dat de 
mogelijkheid bestaat om bij het telefonisch 

lotgenotencontact in gesprek te komen met 
een homoseksuele lotgenoot. Verder zou 
een nazorg- of evaluatiegesprek een goede 
aanvulling kunnen zijn. Iets dergelijks bleek niet 
te zijn aangeboden. Ook zou een programma 
moeten worden aangeboden om zorgverleners 
te scholen over de gevolgen van de behandeling 
voor deze specifieke groep.
 
Conclusie en vervolg
Het wordt hoog tijd dat er aandacht komt voor 
de specifieke seksuele problematiek van homo- 
en biseksuele mannen. Het is duidelijk dat de 
impact van de gevolgen van prostaatkanker óp 
de seksualiteit verschillend 
is per persoon en dat 
seksuele voorkeur hierbij 
een grote rol kan spelen. 
Daarom wil Barbara met 
de Prostaatkankerstichting 
en met participanten 
(die aangegeven 
hebben mee te willen 
denken) de nieuwe 
informatievoorzieningen 
vorm gaan geven. n

Zorgverleners 
zouden beter 

moeten informeren 
naar seksuele 

voorkeur van hun 
patiënten

WIJ ZIJN OOK ACTIEF OP SOCIAL MEDIA 

Op de hoogte blijven van ons nieuws? 
Volg Prostaatkankerstichting dan op:

Facebook: https://www.facebook.com/prostaatkankerstichting/
Twitter: @PKS251014
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/prostaatkankerstichting/

27



28

 Marijke Galgenbeld

‘Dat is puur bloed’, zeg ik verschrikt als hij met 
het gevulde potje het toilet bij de huisartsenpost 
uitkomt. 

We nemen plaats in de wachtkamer en worden 
na een kwartier bij de arts binnengeroepen.
‘Goedenavond, gaat u zitten, ik ga u antibiotica 
voorschrijven’, zegt de arts, terwijl hij alleen bezig 
is met zijn computerscherm. 
‘Kon zijn urine wel onderzocht worden met zoveel 
bloed erin?’
‘Nee, maar gezien de klachten, zoals pijn bij het 
plassen zal het een urineweginfectie zijn, dat kan 
niet anders’, zegt onze geleerde. 
Ik wil nog bespreken dat stolselvorming op de 
loer ligt, omdat Maarten vernauwingen heeft in 
zijn plasbuis, maar zie daar van af. 

We halen de antibiotica op en rijden naar huis. 
‘Thee?’ vraag ik Maarten als we binnen zijn.
‘Als het plassen niet meer gaat, kunnen we 
natuurlijk ook even een keer katheteriseren.’ 
Voor ons inmiddels routine.
‘Ja, goed plan.’

Maarten lijkt geconcentreerd achter zijn laptop. 
Na een tijdje staat hij op en gaat naar het toilet. 
Ik voel me onrustig. Onheil wordt aangevoeld. 
‘Het lukt nou bijna helemaal niet meer om 
te plassen’, zegt hij terwijl hij de kamer weer 
inloopt. 

‘Nou, dan weten we wat ons te wachten staat. 
Kom op.’

We lopen naar boven. Ik pak snel de katheter en 
Maarten maakt alles schoon. Ik geef steriel aan. 
Hij brengt de katheter in.
‘Er komt niks, ik snap dat niet, ik moet toch écht 
plassen.’
‘Haal dat ellendige slangetje er maar uit’, zeg ik, 
terwijl ik een handdoek pak om de bloederige 
urine op te vangen. 
Maar grote stolsels, stromen bloed, vermengd 
met urine, komen los met het eruit halen van de 
katheter. Binnen een paar seconden verandert de 
badkamer in een ogenschijnlijk bloedbad. 

‘Ik ga nu bellen met de spoedeisende hulp 
van ons eigen ziekenhuis, waar ze jouw hele 
geschiedenis kennen. Dit is geen werk meer voor 
een huisartsenpost.’
Gelukkig krijg ik snel een adequaat reagerende 
verpleegkundige te pakken. Nadat ik de hele 
situatie heb geschetst, krijgen we toestemming 
te komen. 
‘Ik moet nog steeds erg nodig plassen’, zegt mijn 
lief. Ik heb met hem te doen en maak me zorgen.

Eenmaal in de auto kijk ik even naar rechts, naar 
het gezicht van Maarten. Ik leg mijn hand op zijn 
arm. ‘Daar gaan we weer, vriendje. We hebben al 
zoveel meegemaakt samen. Ook dit kunnen wij 
aan.’

We rijden de straat uit, de nacht in, wéér de 
onzekerheid en de angst in. n

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

Prostaatkankerstichting
T.a.v. ledenadministratie
Antwoordnummer 4171

3500 VB UTRECHT

Postzegel niet 
nodig

Nalaten aan 
Prostaatkankerstichting
Erfstelling
U vindt dat Prostaatkankerstichting (PKS) heel belangrijk 
werk doet en wilt graag ook na uw leven PKS steunen.
Naast uw familieleden kunt u in uw testament ook goede 
doelen zoals PKS als (gedeeltelijk) erfgenaam benoemen. 
U kunt bijvoorbeeld bepalen in uw testament dat drie 
familieleden ieder 25 procent van uw nalatenschap 
ontvangen en dat de overige 25 procent van uw 
nalatenschap naar PKS gaat. Dan ontvangt PKS 
25 procent van de opbrengst van al uw bezittingen. 
Vrij van successierechten.

Legaat
Een andere optie is om een vast geldbedrag na te laten 
aan PKS. U kunt dit regelen door een afspraak met uw 
notaris te maken. Uw notaris zal dan een beschikking opnemen in uw testament waarin 
staat dat na uw overlijden een bepaald geldbedrag toekomt aan PKS. Zo’n beschikking 
noemt men en legaat. Omdat PKS een goed doel is, is dit legaat vrij van successierechten.

PKS steunen zonder het magazine te ontvangen
Enkele lezers vinden het ontvangen van het tijdschrift nogal confronterend, bijvoorbeeld 
omdat het lang geleden is dat zij ziek waren. Maar zij staan nog wel achter de 
doelstellingen van PKS. Het is ook mogelijk om donateur van PKS te zijn, 
zonder het tijdschrift te ontvangen.

U kunt dan ook een ander bedrag geven dan de minimumbijdrage van € 30,--. 
U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat 
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl. n

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

ING Bankrekening nr.
NL90INGB0006206109
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EENMALIGE AUTOMATISCHE 
AFSCHRIJVING

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

Noteer uw IBAN nummer, naam, 
adres, postcode + woonplaats en 
datum op de machtiging, zet uw 
handtekening eronder en stuur uw 
machtiging naar ons toe.

Naam     Voorletters                m/v*

Adres    

Postcode plaats

Telefoonnummer   E-mail adres

Geboortejaar   

meldt zich aan als donateur, waarvoor een jaarlijkse vrijwillige bijdrage geldt van minimaal 
€ 30,00. Graag de bijdrage overmaken op rekening NL90INGB0006206109 
t.n.v. Prostaatkankerstichting te Utrecht.

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

een bedrag van    (minimaal € 30,00) af te schrijven.

Datum     Handtekening

IBAN nummer

Van Prostaatkankerstichting gehoord via

Het Prostaatkankerlogboek informeert de patiënt over 
diagnostiek, behandeling en leven met prostaatkanker. 
Daarnaast kan de patiënt met het Prostaatkankerlogboek 
zijn eigen behandeltraject in kaart brengen en actief 
volgen. De patiënt kan het logboek meenemen naar de 
verschillende behandelaars en heeft zo altijd zijn eigen 
‘dossier’ bij de hand.

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

Word ook donateur 
en ontvang het 
Prostaatkankerlogboek 
GRATIS. 
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In augustus 2019 maakte ik, 58 jaar 

jong, een afspraak met de huisarts 

nadat ik problemen kreeg met plassen. 

De huisarts toucheerde mijn prostaat en vertelde 
dat het niet goed aanvoelde. Diezelfde ochtend 
heb ik bloed laten prikken, aan het eind van de 
middag kon ik terugkomen voor de uitslag. 

De huisarts riep mij direct binnen en zei 
‘Ik ben bang dat ik geen goed nieuws heb, je 
PSA is 169 wat kan duiden op prostaatkanker 
met mogelijk al uitzaaiingen naar de botten.’ 
Dat was ontzettend schrikken, zeker als je het 
niet aanvoelt- en niet aan ziet komen. 
Direct hierna heb ik een afspraak gemaakt met 
het prostaatcentrum Zuidwest Nederland van het 
St. Franciscus ziekenhuis en kon binnen een week 
terecht voor de nodige onderzoeken.
Eerst is een echo gemaakt, die liet een gezwel 
zien van 5 cm, hierna zijn er gericht biopten 
genomen. 
Binnen een week steeg mijn PSA van 169 naar 
230. Dat dit niet veel goeds beloofde was 
inmiddels wel duidelijk.
Na de biopten volgde een PET-scan, op 
9 oktober kwam de uitslag. Deze ochtend 
vergeet ik niet gauw, de uitslag was uitgezaaide 
prostaatkanker in stadium 4.

Ongeneeslijk ziek
Mij werd verteld dat ik ongeneeslijk ziek was. 
De uitzaaiingen waren al te zien in de botten, het 
rechterbekken was geheel aangetast, twee grote 
plekken in de wervels en in de lymfeklieren, vier 
plekjes op de longen en een klein plekje op 
één van de nieren en nog verschillende plekjes 
rondom het hart zonder gevolgen voor mijn 
hartfunctie. 

Na het gesprek met de uroloog werd ik 
doorgestuurd naar 
palliatieve zorg. 
Daar kom ik erachter 
dat daar mensen 
naar toegestuurd 
worden die niet meer 
genezen en aan hun 
laatste levensfase zijn 
begonnen. De schrik zit er dan goed in!

Hormonen en chemo
De uroloog stelde voor om direct met 
hormonen te starten, om de drie maanden 
krijg ik een injectie in mijn buik, en gelijktijdig 
een chemokuur te volgen, deze heb ik zes keer 
gehad.
De chemo is mij meegevallen, behalve de eerste 
week heb ik er niet veel last van gehad. Soms 
was ik wat beroerd, maar ik ben snel opgeknapt 
ook omdat ik ben blijven sporten (zwemmen 
twee tot drie keer in de week) en ben blijven  
doorwerken, dit gaf de nodige afleiding.›   

Dan zit de schrik er goed in

‘Ik ben 
bang dat ik 
geen goed 
nieuws heb’

‘Mogelijk zijn er 
uitzaaiingen naar de 

botten.’
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We zijn nu 1 jaar verder, mijn PSA is binnen een 
jaar teruggegaan van 230 naar 13 en zakt nog 
steeds, inmiddels is de PSA 0.18.

Zwemmen is mijn uitlaatklep
Ik ben ervan overtuigd dat sporten heel 
belangrijk is tijdens de chemo. Dit heeft mij er 
doorheen getrokken. Ik zwem nog steeds, het is 
voor mij een mooie uitlaatklep.
Ik merk dat je geestelijk een flinke klap krijgt, 
ik zit nu even in een dal wat mijn werk betreft. 
Op mijn werk vinden ze dit niet raar. Zelf denk ik 
dat nu na een jaar de spanningen eruit komen.
Inmiddels ben ik verhuisd, dus alles bij elkaar 

heeft het afgelopen jaar veel impact op mij 
gehad. Ik wil positief blijven denken (al valt dat 
niet altijd mee), zo lang mogelijk mijn oude 
leefpatroon vasthouden, blijven sporten en 
blijven werken.

Medisch gezien klaag ik niet over het 
afgelopen jaar. Met de bijwerkingen van de 
hormooninjecties valt wel te leven. Met een 
positieve instelling en met blijven sporten hoop 
ik het nog een aantal jaren vol te houden. n

Kees de Keijzer

Je ondergaat een radicale prostaatverwijdering,
je hebt darmkanker of een stoma, je baarmoeder of je borst is verwijderd

of je wordt geconfronteerd met een ander soort kanker.

Je gevoelens komen onder zware druk te staan.
Het lijkt erop dat intimiteit ophoudt bij de diagnose kanker.

Je voelt je misschien niet meer volmaakt.
Maar is dat wel zo. Intimiteit is iets moois

en kent veel manieren van beleving en uitingsvormen.

Misschien vraagt het om aanpassing
of acceptatie van jou of van je partner.

Durf opnieuw naar jezelf te kijken
en heet je welkom. Kom in je Kracht.

Onderzoek wat jij fijn vindt.
Laat dat merken en bespreek dat.

Je bent het waard om intimiteit te ontvangen
omdat je niet bent afgeschreven bij de diagnose kanker.

Rob Thiele
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Er is veel bewijs dat bewegen en trainen 

positieve effecten hebben tijdens of na 

de behandeling van prostaatkanker.  

Als onderdeel van het project NEXT-NL 2.0 
om beweegprogramma’s voor mannen met 
prostaatkanker te implementeren hebben we 
een vragenlijststudie uitgevoerd. Het project 
NEXT-NL2.0 wordt uitgevoerd door het 
Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in 
samenwerking met de Hogeschool van 
Amsterdam. 
In onze enquête hebben we onder andere 
gevraagd naar ervaringen met beweegadvies 
in de gezondheidszorg, verwachtingen en 
voorkeuren ten aanzien van van bewegen of een 
beweegprogramma en algemene houding en 
barrières ten aanzien van bewegen.

Uiteindelijk hebben er 171 mannen met 
prostaatkanker de enquête ingevuld. 
De gemiddelde leeftijd van de deelnemers 
is 70 jaar. Er is een verspreiding te zien over 
heel Nederland, hoewel de meerderheid in 
de randstad woont. Ongeveer de helft van 
de deelnemers is in het verleden behandeld 
voor prostaatkanker en zo’n 40% ondergaat nu 
behandelingen om de ziekte onder controle te 
houden. Bij een klein deel is er sprake van actief 
volgen beleid. 

Weinig of geen advies
Een meerderheid van de deelnemers geeft 
aan dat er tijdens of na afloop van hun 
behandeling nooit is gevraagd naar hun huidige 
lichaamsbeweging. Daarnaast geeft ruim 60% 
aan nooit door een zorgprofessional gewezen te 
zijn op voordelen of mogelijkheden van 
lichaamsbeweging en sport tijdens of na de
behandeling van prostaatkanker. Slechts 

een derde geeft aan 
ooit advies te hebben 
gekregen om meer te 
bewegen. Wanneer 
er gekeken wordt 
naar deelnemers die 
behandeld worden met 
hormoontherapie valt op 
dat ongeveer de helft 
zich niet kan herinneren 
ooit advies te hebben 
gekregen om meer te gaan bewegen, terwijl 
bewegen juist voor deze groep mannen veel 
gezondheidswinst kan geven.

De deelnemers hadden over het algemeen een 
positieve attitude en verwachting ten aanzien 
van bewegen. Hoewel de meeste mensen niet 
veel of heel ernstige barrières ervaren, geeft 
tweederde van de respondenten aan ten minste 
één barrière te ervaren, waarbij vermoeidheid en 
andere gezondheidsproblemen de belangrijkste 
barrières zijn. Bijna de helft geeft aan graag 
begeleiding te krijgen bij het volgen van een 
beweegprogramma. 

Meer aandacht voor bewegen
Uit de resultaten komt naar voren dat er 
meer aandacht nodig is voor bewegen als 
onderdeel van de reguliere zorg voor mannen 
met prostaatkanker. De verkregen informatie 
over voorkeuren en ervaren barrières zullen 
we gebruiken bij de ontwikkeling van de 
beweegprogramma’s, door deze zo in te richten 
dat ze aansluiten bij de behoeften van mannen 
die behandeld zijn/worden voor prostaatkanker.
We willen langs deze weg graag iedereen 
bedanken die onze enquête heeft ingevuld. n 

Namens het onderzoeksteam NEXT-NL2.0,
Myrthe Joosten & Martijn Stuiver

Uitslag 
enquête

Slechts een derde 
geeft aan ooit 

advies te hebben 
gekregen om meer 

te bewegen
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Horizontaal 
1. Felicitatie 7. Feestdag in januari 14. Groente 16. ... Douwes, musicalzangeres 18. Taarten van ..., tv-programma 20. 
Aardiger bestaat niet 25. Gewricht 26. Past na gek en voor bui 28. Past na kan en kat 29. Is samengegaan met de AVRO 
31. Bevestiging 33. Iemand die snel psychisch gespannen is 37. ... is liefde, nummer van BLØF 39. Erwin ..., fotograaf 
40. Bron van monochromatisch en directioneel licht 41. Beddengoed 43. Drankvat 44. Plaats in de Belgische Ardennen 
45. Past voor agent en Dagobert 46. Vismarter 48. Scheepsherstelplaats 50. Soort bier 51. Romantische komedie 54. 
Nederlandse bank 55. Instelling zoals bijv. 95 horizontaal 57. ... Roossen, theatermaakster 59. Een van de Friese elf 
steden 61. Gewelddadige Ieren 62. Werkelijkheid 63. Yes we ..., motto van Barack Obama 65. Wier 67. Past na vals en 
lucht 68. Dr. ..., rockzanger uit The Muppet Show 69. Dr. ..., Amerikaanse producer en rapper 71. ... Lonely, nummer 
van The Police 72. Zuid-Koreaans elektronicamerk 73. ... de la Cité, Parijs eiland 74. Nederlandse verzekeringsgroep 75. 
... the Lighthouse, roman van Virginia Woolf 77. Dun 78. Kapitein ..., maakt reclame voor vissticks 82. Thomas ..., Duitse 
schrijver 84. The 103 horizontaal 86. Doodmoe 88. In orde 90. Past na na en in Rotterdam ook ervoor 92. Werelddeel 
93. Citeren 94. Stoot, zet 95. Instantie die het in 2020 erg druk heeft gehad 97. Past voor en na een 100. Stadswal 103. 
... Lear, toneelstuk van Shakespeare 107. Uitmonding van de endeldarm 109. ... Vader, ... Zoon, tv-programma 110. 
Past na zo en anders 112. Ilha do ..., eiland van Kaapverdië 115. Energie, kracht 117. Getijde 118. Niet 108 verticaal 
119. ... vaderlief, toe drink niet meer, nummer van de Zangeres Zonder Naam 121. Laatste letter van het Griekse alfabet 
122. Rokend zwavelzuur 123. ... de Jong, regisseur van Het bombardement 124. ... You Experienced, album van Jimi 
Hendrix 126. Eentonigheid 127. Grootvader 129. Toespraak bij een uitvaart 131. Meteen 134. Normale celdeling 135. 
Beroep, ambacht 137. Allerlaatst 139. Insect 141. ... wiet waait is eerlijk weg, aftelrijmpje 142. Reus 144. Album van 
Parkway Drive 145. Onaangepast persoon 147. Ooit 149. Denken, serieus zijn 151. Opzettelijk seksueel prikkelend 
beeldmateriaal 153. ... en Ollie, alias Laurel en Hardy 154. ...-claude, pruimenras 156. Agendapunt aan het eind van 
een vergadering 158. ... Strike Fighter, gevechtsvliegtuig 159. Iers voor Ierland 161. Zoekmachineoptimalisatie 162. 103 
horizontaal ..., enorme gorilla 163. Verhoging in het landschap 164. Clavicula 169. Tussen Jet en vuur op het leesplankje 
170. Voltijdsequivalent 171. Past na pal en mal 173. Nijverheid 174. Periode van vier jaar in de sportwereld 
 
Verticaal 
2. Equivalent 3. ... and Them, nummer van Pink Floyd 4. Leslokaal 5. Oever 6. Nada van ..., actrice en 
documentairemaakster 8. ... & Tina Turner, Amerikaans rock-n-rollduo 9. Amerikaanse koeriersdienst 10. Johan de ..., 
in het Rampjaar vermoorde raadpensionaris 11. ... zuster, nee zuster, tv-serie uit de jaren 60 12. Direct daaropvolgend 
13. Hoofdstad van Costa Rica (3,4) 15. Drankhouder 17. Noord-Hollandse betaaldvoetbalclub 19. Past na hemeltje en 
voor hebben 21. ... Dance, nummer van David Bowie 22. Onderdeel van een Engels ontbijt 23. Weversterm 24. 
Schoolmeester, docent 25. Deel van een geweer 27. ... Greco, Spaans-Griekse kunstschilder 30. Past voor ar en dar 32. 
Bergweide 33. Japanse krijgersklasse 34. Johnny ..., voetballer die de WK's van '74 en '78 speelde 35. Wim ..., cabaretier 
36. Kinderarts 38. Loofboom 40. ... Ness, Schots meer 42. Middag 45. Benedenwaarts 47. Sterke hand 49. Dienaar 52. 
Past voor oud en woud 53. Hans van ..., medeoprichter van D66 55. Vermetel 56. Muziekstijl 58. De ... met het hondje, 
kort verhaal van Tsjechov 59. Griekse kaas 60. ... Royale, James Bondfilm 64. Ontkenning 66. Past na oor en voor o 70. 
Rembrandt van ..., Nederlands kunstschilder 72. Pret 76. Past na ar en voor fiets 79. Vrouwelijk roofdier 80. ... Jinping, 
president van China 81. Laat ..., nummer van Ramses Shaffy 83. Voor- en nadelen overdenken 85. Getijde 87. 
Knettergek 89. Past voor zes en velen 91. Nauw 94. Obees persoon 96. Walt ..., Amerikaanse filmproducent 98. Ik 99. 
Past na past en paas 101. Europees statenverband 102. Uitstekend strookje 104. Organisator van de Olympische Spelen 
105. Eftelingattractie 106. Leefklimaat 108. Niet 118 horizontaal 111. Islamitische wetsgeleerde 112. Halfjaar 113. Loïs 
..., Nederlandse band 114. Levenslustig, energiek 115. ... Neuf, tussen het Louvre en de Notre Dame 116. Kubus, 
dobbelsteen 117. Gemoedsbeweging 120. Overeenstemmen 123. Arrogant, pretentieus 125. Amsterdams 
evenementencomplex 128. Edgar Allan ..., Amerikaanse schrijver 130. Eer 132. Gedorste halmen 133. Aanspreektitel 
voor een luitenant-kolonel 135. Idee, ontdekking 136. Buiteling over het hoofd 138. Tevreden 140. Bruce ..., 
Amerikaanse vechtkunstacteur 142. Past voor teken en tering 143. Geslachtsziekte 146. ... Marino, Europese 
dwergstaat 148. Vogel 150. Met tegenzin 152. Houseparty 153. Zeestraat tussen Zweden en Denemarken 155. 
Amerikaanse tv-serie 157. Herman van ..., Nederlandse muzikant 158. ... De Meyere, Vlaamse acteur 160. Taal van de 
buur van 165 verticaal 162. Beurs 165. Spreker van 21 verticaal 166. ... Geller, Israëlische mentalist 167. Martine ..., 
zangeres en presentatrice 168. Utrechtse rivier 170. Kung ... Panda, animatiefilm 172. ... on chantait, nummer van 
Julien Clerc 
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HORIZONTAAL
1. Felicitatie 7. Feestdag in januari 14. Groente 16. ... Douwes, musicalzangeres 18. Taarten van ..., tv-programma 
20. Aardiger bestaat niet 25. Gewricht 26. Past na gek en voor bui 28. Past na kan en kat 29. Is samengegaan met 
de AVRO 31. Bevestiging 33. Iemand die snel psychisch gespannen is 37. ... is liefde, nummer van BLØF 39. Erwin 
..., fotograaf 40. Bron van monochromatisch en directioneel licht 41. Beddengoed 43. Drankvat 44. Plaats in de 
Belgische Ardennen 45. Past voor agent en Dagobert 46. Vismarter 48. Scheepsherstelplaats 50. Soort bier 
51. Romantische komedie 54. Nederlandse bank 55. Instelling zoals bijv. 95 horizontaal 57. ... Roossen, 
theatermaakster 59. Een van de Friese elf steden 61. Gewelddadige Ieren 62. Werkelijkheid 63. Yes we ..., motto 
van Barack Obama 65. Wier 67. Past na vals en lucht 68. Dr. ..., rockzanger uit The Muppet Show 69. Dr. ..., 
Amerikaanse producer en rapper 71. ... Lonely, nummer van The Police 72. Zuid-Koreaans elektronicamerk 
73. ... de la Cité, Parijs eiland 74. Nederlandse verzekeringsgroep 75. ... the Lighthouse, roman van Virginia Woolf 
77. Dun 78. Kapitein ..., maakt reclame voor vissticks 82. Thomas ..., Duitse schrijver 84. The 103 horizontaal 
86. Doodmoe 88. In orde 90. Past na na en in Rotterdam ook ervoor 92. Werelddeel 93. Citeren 94. Stoot, zet 
95. Instantie die het in 2020 erg druk heeft gehad 97. Past voor en na een 100. Stadswal 103. ... Lear, toneelstuk 
van Shakespeare 107. Uitmonding van de endeldarm 109. ... Vader, ... Zoon, tv-programma 110. Past na zo en 
anders 112. Ilha do ..., eiland van Kaapverdië 115. Energie, kracht 117. Getijde 118. Niet 108 verticaal 119. ... 
vaderlief, toe drink niet meer, nummer van de Zangeres Zonder Naam 121. Laatste letter van het Griekse alfabet 
122. Rokend zwavelzuur 123. ... de Jong, regisseur van Het bombardement 124. ... You Experienced, album van 
Jimi Hendrix 126. Eentonigheid 127. Grootvader 129. Toespraak bij een uitvaart 131. Meteen 134. Normale 
celdeling 135. Beroep, ambacht 137. Allerlaatst 139. Insect 141. ... wiet waait is eerlijk weg, aftelrijmpje 142. Reus 
144. Album van Parkway Drive 145. Onaangepast persoon 147. Ooit 149. Denken, serieus zijn 151. Opzettelijk 
seksueel prikkelend beeldmateriaal 153. ... en Ollie, alias Laurel en Hardy 154. ...-claude, pruimenras 
156. Agendapunt aan het eind van een vergadering 158. ... Strike Fighter, gevechtsvliegtuig 159. Iers voor Ierland 
161. Zoekmachineoptimalisatie 162. 103 horizontaal ..., enorme gorilla 163. Verhoging in het landschap 
164. Clavicula 169. Tussen Jet en vuur op het leesplankje 170. Voltijdsequivalent 171. Past na pal en mal 
173. Nijverheid 174. Periode van vier jaar in de sportwereld

VERTIKAAL
2. Equivalent 3. ... and Them, nummer van Pink Floyd 4. Leslokaal 5. Oever 6. Nada van ..., actrice en 
documentairemaakster 8. ... & Tina Turner, Amerikaans rock-n-rollduo 9. Amerikaanse koeriersdienst 10. Johan 
de ..., in het Rampjaar vermoorde raadpensionaris 11. ... zuster, nee zuster, tv-serie uit de jaren 60 12. Direct 
daaropvolgend 13. Hoofdstad van Costa Rica (3,4) 15. Drankhouder 17. Noord-Hollandse betaaldvoetbalclub 
19. Past na hemeltje en voor hebben 21. ... Dance, nummer van David Bowie 22. Onderdeel van een Engels ontbijt 
23. Weversterm 24. Schoolmeester, docent 25. Deel van een geweer 27. ... Greco, Spaans-Griekse kunstschilder 
30. Past voor ar en dar 32. Bergweide 33. Japanse krijgersklasse 34. Johnny ..., voetballer die de WK's van '74 en 
'78 speelde 35. Wim ..., cabaretier 36. Kinderarts 38. Loofboom 40. ... Ness, Schots meer 42. Middag 
45. Benedenwaarts 47. Sterke hand 49. Dienaar 52. Past voor oud en woud 53. Hans van ..., medeoprichter van 
D66 55. Vermetel 56. Muziekstijl 58. De ... met het hondje, kort verhaal van Tsjechov 59. Griekse kaas 60. ... Royale, 
James Bondfilm 64. Ontkenning 66. Past na oor en voor o 70. Rembrandt van ..., Nederlands kunstschilder 
72. Pret 76. Past na ar en voor fiets 79. Vrouwelijk roofdier 80. ... Jinping, president van China 81. Laat ..., nummer 
van Ramses Shaffy 83. Voor- en nadelen overdenken 85. Getijde 87. Knettergek 89. Past voor zes en velen 
91. Nauw 94. Obees persoon 96. Walt ..., Amerikaanse filmproducent 98. Ik 99. Past na past en paas 101. Europees 
statenverband 102. Uitstekend strookje 104. Organisator van de Olympische Spelen 105. Eftelingattractie 
106. Leefklimaat 108. Niet 118 horizontaal 111. Islamitische wetsgeleerde 112. Halfjaar 113. Loïs ..., Nederlandse 
band 114. Levenslustig, energiek 115. ... Neuf, tussen het Louvre en de Notre Dame 116. Kubus, dobbelsteen 
117. Gemoedsbeweging 120. Overeenstemmen 123. Arrogant, pretentieus 125. Amsterdams 
evenementencomplex 128. Edgar Allan ..., Amerikaanse schrijver 130. Eer 132. Gedorste halmen 
133. Aanspreektitel voor een luitenant-kolonel 135. Idee, ontdekking 136. Buiteling over het hoofd 138. Tevreden 
140. Bruce ..., Amerikaanse vechtkunstacteur 142. Past voor teken en tering 143. Geslachtsziekte 146. ... Marino, 
Europese dwergstaat 148. Vogel 150. Met tegenzin 152. Houseparty 153. Zeestraat tussen Zweden en Denemarken 
155. Amerikaanse tv-serie 157. Herman van ..., Nederlandse muzikant 158. ... De Meyere, Vlaamse acteur 160. Taal 
van de buur van 165 verticaal 162. Beurs 165. Spreker van 21 verticaal 166. ... Geller, Israëlische mentalist 
167. Martine ..., zangeres en presentatrice 168. Utrechtse rivier 170. Kung ... Panda, animatiefilm 172. ... on 
chantait, nummer van Julien Clerc

Stuur uw oplossing van de puzzel voor 1 februari 2021 naar: Prostaatkankerstichting, Tav Redactie Nieuws, Postbus 8152, 
3503 RD Utrecht. Of e-mail naar: redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl Onder de goede inzendingen verloot de redactie 
3 VVV-cadeaukaarten van € 10,-- per stuk.

De puzzel is beschikbaar gesteld door FNV Veiligheid

Prijswinnaars puzzel Nieuws nr. 36: Harry van der Veen, Woerden, Jan van der Kooi, Gouda, Peter Keijsers, Horst
De oplossing van de puzzle uit Nieuws 36 luidde: Groepsimmuniteit
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 Berrie van der Heide

Ken je dat? Je leest iets in de krant 

of je hoort wat op TV over een 

nieuwe baanbrekende experimentele 

behandeling tegen prostaatkanker en je 

denkt ‘Kom ik ook in aanmerking voor 

die studie?’ 

In dit artikel treft je informatie aan over hoe je op 
de hoogte kunt blijven over nieuwe studies (ook 
wel trials genoemd) waar je, wellicht op termijn, 
ook iets aan zou kunnen hebben. Andere termen 
zijn: medisch-wetenschappelijk onderzoek, 
klinische studie of experimentele behandeling. 
Met al deze termen wordt bedoeld: een mogelijk 
nieuwe behandeling waarvan artsen de werking 
en resultaten onderzoeken bij patiënten.

Zo was er eind oktober/begin november veel 
aandacht in de gedrukte media, maar ook op 
TV, over een studie onder leiding van 
Dr. Niven Mehra in het Radboudumc. Van het 
Algemeen Dagblad tot de Gelderlander maar 
ook SBS6 gaven aandacht aan deze zogenaamde 
PROMPT-studie. Zo schreven de kranten 
‘Onbehandelbare’ prostaatkanker is bij 
Fred Krijnen dankzij nieuw dna-onderzoek tóch 
te behandelen. Het Radboudumc gaat uitzoeken 
of dat ook het geval is bij nog eens 600 
prostaatkankerpatiënten.’

Hoe zoek je nou eenvoudig uit wat die studie 
precies inhoudt en of de betrokken behandeling 
voor jou ook wellicht interessant is? Of iemand 
kan deelnemen hangt namelijk van veel factoren 
af, die voor een patiënt niet zo inzichtelijk 
zijn. Om daarover een goed gesprek met je 
behandelend uroloog te kunnen voeren kan je op 
Kanker.nl/trials eenvoudig zoeken naar trials die 
mogelijk voor jou geschikt zijn.

Kanker.nl is een initiatief van KWF 
Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie 
van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het 
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
De informatie op die website is betrouwbaar, 
wordt voortdurend aangepast en bij iedere trail 
is ook te zien wanneer de informatie voor het 
laatst is bijgewerkt. Via een zoekscherm met de 
vele kankersoorten kun je door te filteren op 
Prostaatkanker eenvoudig naar een overzicht van 
studies over specifiek prostaatkanker. Je kunt 
ook een melding krijgen, een zogenoemde 
Trial-alert, als er een nieuwe, voor jou relevante, 
trial beschikbaar komt. Over de PROMPT-studie, 
waar recent zoveel media-aandacht voor was, 
zegt de website:

PROMPT - STUDIE (PROSTAATKANKER)
• Prostaatkanker
• Open sinds 01-02-2020
Onderzoek naar het routinematig toepassen 
van moleculair onderzoek voor patiënten met 
uitgezaaide prostaatkanker. ›

‘Kom ik ook in aanmerking 
voor die studie?’

Herman Scheper in zijn hobbyruimte
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Doel onderzoek
Deze studie onderzoekt de doelmatigheid en 
uitkomsten van het routinematig en vroegtijdig 
uitvoeren van moleculair onderzoek op 
tumormateriaal. Kanker ontstaat door fouten 
in het erfelijk materiaal (DNA). Kennis van deze 
fouten verklaart soms het biologisch gedrag, 
en verschillen tussen individuele patiënten. 
Ook kunnen deze fouten een aangrijpingspunt 
zijn voor doelgerichte therapie. Dit onderzoek 
probeert aan te tonen dat deze kennis zorgt 
voor een optimaal behandelplan, die per patiënt 
specifiek is, en gericht op het DNA-profiel van de 
tumor. Er wordt onderzocht of het opstellen van 
een persoonlijk behandelplan patiënten langer 
laat leven met een betere kwaliteit van leven, in 
vergelijking met het niet routinematig uitvoeren 
van moleculair onderzoek.

Wordt er geloot?
Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden
De voorwaarden voor deelname aan dit 
onderzoek zijn onder andere:
• Patiënten met uitgezaaide prostaatkanker, 
 die niet meer op een hormonale behandeling
 reageert en progressie vertonen.
• Patiënten mogen maximaal 1 behandellijn
 in het hormoonongevoelige stadium gehad   
 hebben.
• Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
• Patiënten met een voldoende algemene   
 lichamelijke conditie.

Behandeling
Er wordt een biopt (stukje weefsel) van de 
tumor weggehaald. Dit stukje weefsel wordt 
onderzocht waarbij gekeken wordt naar 
DNA fouten. Op basis van de uitkomst krijgt de 
patiënt een gepersonaliseerd plan.

Bijwerkingen
Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. 
De bijwerkingen voor de vervolgbehandeling 
op basis van het biopt zijn verschillend. Dit is 
afhankelijk welke behandeling het meest passend 
is voor de patiënt.

Extra belasting voor patiënt
Voor het onderzoek dient er een recent biopt 
zijn genomen. Mocht er geen biopt aanwezig zijn 
zal deze worden afgenomen, dit kan zijn van een 
uitzaaiing (metastase) of de prostaat zelf.

Deelnemende ziekenhuizen
Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het 
onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet 
genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek 
deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.
• Radboudumc

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel
Observational study evaluating the 
cost-effectiveness and quality of life: 
Implementing routine molecular characterization 
in patients with metastatic castration-resistant 
prostate cancer by next generation 
DNA sequencing (PROMPT-study).

Kankersoort
• Prostaatkanker 

Fase trial
anders

Maximaal aantal patiënten
600

Initiatiefnemers
Radboudumc, Nijmegen.

Coördinatoren
Dr. Niven Mehra, internist-oncoloog, afd. 
Medische Oncologie, Radboudumc,
Drs. Iris Kloots, arts-onderzoeker, afd. Medische 
Oncologie, Radboudumc.

Goedkeuring
Dit onderzoek is niet-WMO plichtig.

Meer informatie
Nederlandse titel
ImPlementatie van ROutinematig en vroegtijdig 
Moleculair karakterisatie van patienten met het 
gemetastaseerd castratie-resistent ProsTate 
kanker met next-generation DNA sequencing 
(PROMPT-studie).

Datum laatste controle
23-09-2020

Bron: https://www.kanker.nl/trials/1136-prompt---
studie-prostaatkanker 3 november 2020 ›
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Daar waar de PROMPT-studie zich richt op het 
(vroegtijdig) inzetten van moleculair onderzoek 
bij prostaatkanker patiënten, is op kanker.nl ook 
de volgende studie te vinden waarin moleculair 
onderzoek ook centraal staat, maar dan voor veel 
meer kankersoorten dan alleen prostaatkanker:

DRUP-STUDIE (ONDERZOEK 
VOOR MEERDERE GROEPEN 
KANKERPATIËNTEN)

• Onderzoeken voor meerdere groepen
 kankerpatiënten
• Open sinds 21-11-2016

Onderzoek voor patiënten met vergevorderde 
of uitgezaaide kanker voor wie geen 
standaardbehandeling meer beschikbaar is. 
Onderzocht wordt of voor deze patiënten 
doelgerichte therapie - bedoeld voor andere 
kankersoorten, maar wel met dezelfde 
kankercelkenmerken - effectief is.

Doel onderzoek
Deze studie onderzoekt hoe effectief dezelfde 
doelgerichte behandeling is bij patiënten met 
andere kankersoorten, maar met dezelfde 
kankercelkenmerken.
Toelichting:
Behandeling specifiek gericht op bepaalde 
kenmerken van een kankercel heet doelgerichte 
(targeted) therapie. Doelgerichte anti-
kankermedicijnen richten zich tegen 1 of 
meerdere van deze kenmerken.

Wordt er geloot?
Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden
De voorwaarden voor deelname aan dit 
onderzoek zijn onder andere:
• Patiënten met vergevorderde of uitgezaaide   
 kanker voor wie geen standaardbehandeling   
 meer beschikbaar is.
• De kankercellen hebben een kenmerk   
 waarvoor doelgerichte therapie bestaat.
• Patiënten zijn 18 jaar en ouder.
• Patiënten hebben voldoende algemene   
 lichamelijke conditie.
• Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek  
 niet zwanger.

Behandeling
Deelnemende patiënten worden op basis 
van kankercelkenmerken behandeld met een 
doelgerichte therapie.

• Alle doelgerichte therapieën en medicijnen
 in dit onderzoek zijn veilig en effectief   
 bevonden (standaardbehandeling) voor een   
 ander type kanker.

De behandeling wordt gestopt als
• De behandelend arts vindt dat de nadelige   
 gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt   
 groter zijn dan de mogelijke voordelen.
• De behandeling niet meer werkzaam lijkt te   
 zijn.
• De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen
Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. 
Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar 
deze nieuwe behandeling zijn:
• Bijwerkingen kunnen optreden afhankelijk   
 van de medicijnen die worden gebruikt tijdens  
 de doelgerichte behandeling. Dit verschilt per  
 behandeling.

Extra belasting voor patiënt
• Deelnemende patiënten ondergaan    
 voorafgaand aan de studie controles 
 om te bepalen of deelname mogelijk is. 
 Onder andere: lichamelijk onderzoek,   
 bloedonderzoek, CT-scans.
• Voor de start worden bloed, speeksel 
 en weefsel afgenomen. Onder andere 
 voor DNA-onderzoek.
• Deelnemende patiënten kunnen toestemming 
 geven voor extra bloedafnames voor
 wetenschappelijk onderzoek.

Deelnemende ziekenhuizen
Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het 
onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet 
genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek 
deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

• Amphia Ziekenhuis
• Amsterdam UMC locatie AMC
• Amsterdam UMC locatie VUMC
• Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
• Bravis Ziekenhuis locatie Bergen op Zoom
• Bravis Ziekenhuis locatie Roosendaal
• Deventer Ziekenhuis
• Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis
• Erasmus MC
• Franciscus Gasthuis & Vlietland locatie Sint   
 Franciscus Gasthuis
• Gelre Ziekenhuizen
• HagaZiekenhuis Den Haag 
• HMC Haaglanden Medisch Centrum
• Isala Zwolle
• Leids Universitair Medisch Centrum ›
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• Maastricht UMC+
• Martini Ziekenhuis
• Maxima Medisch Centrum
• Meander Medisch Centrum
• Medisch Centrum Leeuwarden
• Nij Smellinghe
• Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar
• OLVG
• Radboudumc
• Reinier de Graaf Groep
• Rijnstate Arnhem
• Spaarne Gasthuis
• St. Antonius Utrecht
• Treant Zorggroep
• UMC Utrecht
• Universitair Medisch Centrum Groningen   
 (UMCG)
• VieCuri
• ZGT
• Ziekenhuis Gelderse Vallei
• Zuyderland Medisch Centrum

Onderzoeksgegevens
Wetenschappelijke titel
The Drug Rediscovery Protocol (DRUP trial): 
A National Study on behalf of the Center 
for Personalized Cancer Treatment (CPCT) 
to Facilitate Patient Access to Commercially 
Available, Targeted Anti-cancer Drugs to 
determine the Potential Efficacy in Treatment 
of Advanced Solid Tumors with a Known 
Molecular Profile.

Website
Ga naar studie website

Kankersoort
• onderzoeken voor meerdere groepen 
kankerpatiënten
 
Fase trial
II

Maximaal aantal patiënten
Geen

Initiatiefnemers
Nederlands Kanker Instituut

Coördinatoren
Prof. Dr. E. Voest, Nederlands Kanker Instituut

Goedkeuring
Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling 
is getoetst door een erkende medisch-ethische 
toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat 
het verantwoord is om de medewerking van 

patiënten te vragen. Voor meer informatie zie 
CCMO

Vermelding in trialregister:
• Register CCMO: NL54757.031.16
• Trialregister Engels: NCT02925234

Meer informatie
Nederlandse titel
De DRUP studie: een nationaal onderzoek 
namens het Center for Personalized Cancer 
Treatment (CPCT) naar de effectiviteit van het 
koppelen van tumorkenmerken & gerichte anti-
kanker medicijnen.

Extra informatie
Kijk op CPCT voor nog meer patiënteninformatie 
over dit onderzoek.

Datum laatste controle
06-08-2020

We zijn er voor je. Kanker.nl
Bron: https://www.kanker.nl/trials/990-drup-
studie-onderzoek-voor-meerdere-groepen-
kankerpati%C3%ABnten 
8 november 2020

Bij de voorwaarden voor deelname kun je dan zelf 
al zien of je wellicht in aanmerking komt gezien 
jouw medische voorgeschiedenis. Beide studies 
die hier als voorbeeld worden genoemd hebben 
als basis de analyse van DNA-profiel van de tumor 
om op basis daarvan te kunnen bepalen of een 
persoonsgerichte behandeling mogelijk is. Zo kan 
het een mooie manier zijn om het gesprek met je 
eigen uroloog aan te gaan of deelname aan de 
ene of de andere trial in jouw situatie een optie 
kan zijn.

Is jouw informatiehonger nog niet gestild? 
Kijk dan ook op de website stichtingduos.nl/
prostaatkankerstudies. 
Daar kun je een overzicht vinden van de in 
de bij DUOS aangesloten ziekenhuizen lopende 
studies op het gebied van vroeg en laat 
prostaatcarcinoom. DUOS, Stichting Dutch 
Uro-Oncology Studygroup, is een 
multidisciplinaire studiegroep van 25 aange-
sloten ziekenhuizen. Op de website van DUOS 
vind je ook veel actuele nieuwsitems over 
onderzoek naar behandelmogelijkheden van 
prostaatkanker. n
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Het proefschrift behandelt de nieuwste inzichten 
met betrekking tot de inzet van PSMA (prostaat-
specifiek membraan antigeen) zowel bij de 
diagnose als bij de behandeling. 

Het PSMA ligand (bindend molecuul) hecht zich 
vooral aan de PSMA receptor (ontvanger) op 
prostaatkankercellen en kan als zodanig een 
doelwit zijn voor radioactieve stoffen, waarmee 
prostaatkanker kan worden afgebeeld en 
behandeld. De PSMA receptor komt echter ook 
voor op speekselkliercellen.

PSMA en diagnose
Voor diagnosedoeleinden wordt PSMA 
gekoppeld aan het radioactieve Gallium-68. 
Op de daarmee gemaakte PET/CT scan wordt 
zichtbaar waar zich PSMA aan de cellen heeft 
gehecht. Het onderzoek van Dr. van Kalmthout 
heeft zich beperkt tot nieuwe prostaatkanker 
patiënten waarbij gekeken is of er, naast de 
tumor in de prostaat, ook uitzaaiingen in 
de lymfeklieren te zien zijn. Deze informatie 
is belangrijk voor de aard van de te kiezen 
vervolgbehandeling: curatief (genezend) of 
palliatief (verzachtend).

De gangbare praktijk is dat van elke patiënt 
wordt ingeschat hoe hoog de kans op 
uitzaaiingen in de lymfeklieren is, via een 
internationale formule (ofwel een ‘nomogram’). 

Komt die kans boven 
de grenswaarde (10% 
in dit onderzoek), dan 
worden eerst operatief 
lymfeklieren uitgenomen 
(lymfeklierdissectie) en 
beoordeeld.

Het zou mooi zijn wanneer 
de PSMA PET/CT scan 
met grote zekerheid zou 
kunnen vaststellen of er 
uitzaaiingen zijn in het 
bekken (of elders in het lichaam). De specificiteit 
kwam in het onderzoek uit op 91%. Dat wil 
zeggen, wanneer de scan verhoogde metabole 
activiteit toont, berust dit vrijwel zeker op 
uitzaaiingen van prostaatkanker. Wanneer er › 

Nieuwe ontwikkelingen

Theranostics
 Wim Nak

Op 26 november 2020 promoveerde 

Dr. Ludwike van Kalmthout (UMCU) op 

haar proefschrift met als ondertitel 

‘Nieuwe ontwikkelingen in de 

diagnostiek en behandeling van 

prostaatkanker’. De redactie 

las haar proefschrift en wil 

onze lezers daar als volgt over 

informeren.

Het proefschrift 
behandelt de 

nieuwste inzichten 
met betrekking tot 
de inzet van PSMA

Dr. L.W.M. van Kalmthout
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op de PSMA PET/
CT scan activiteit 
wordt gezien 
in lymfeklieren 
hogerop in de 
buikholte (dus 
buiten het bekken) 
of zelfs in de botten, 
dan lijkt een 

operatie van de lymfeklieren dus overbodig. 

In het omgekeerde geval, er is op de scan niets 
te zien, is er echter onvoldoende zekerheid dat 
er werkelijk geen uitzaaiingen zijn. De negatief 
voorspellende waarde en de sensitiviteit van 
de scan zijn daarvoor lang niet goed genoeg. 
Slechts bij 41,5% van de patiënten met onder 
de microscoop vastgestelde uitzaaiingen in de 
lymfeklieren werden deze klieren vooraf in de 
scan gezien. De PSMA PET/CT scan kan de 
lymfeklieroperatie dus niet vervangen.

Overigens is de PSMA PET/CT scan ook voor 
andere doeleinden goed bruikbaar. 
Voor bijv. patiënten met een biochemisch recidief 
van prostaatkanker (een stijgend PSA na een 
prostaatverwijdering of prostaatbestraling) kan 
deze scan een heel nuttig instrument zijn. Dit is 
echter niet het belangrijkste onderwerp van het 
proefschrift.

PSMA en behandeling
Uitbehandelde prostaatkanker patiënten 
komen soms in het buitenland terecht voor 
een behandeling met radioactieve stoffen, 
bijvoorbeeld met Lutetium-177 (177Lu) PSMA. 
Voor de effectiviteit van deze behandeling is in 
Nederland nog onvoldoende bewijs. Vergoeding 
is daarom (nog) niet mogelijk. Het UMCU heeft 
voor eigen rekening op experimentele basis 
patiënten behandeld met 177Lu-PSMA. In het 
proefschrift zijn de resultaten van de studie met 
30 patiënten opgenomen. 

Bij de 177Lu-PSMA therapie wordt het radioactieve 
Lutetium-177 gekoppeld aan het PSMA ligand. 
Op de cellen met een PSMA receptor, waaraan 
177Lu-PSMA zich hecht komt Lutetium in actie. 
Die cellen worden dan gedood. 
Het blijkt dat bij ongeveer de helft van de 
patiënten minder pijnbestrijding nodig is. En ruim 
de helft van de patiënten ziet de PSA waarde 
met meer dan 50% dalen. Mooie resultaten! 
Maar er kunnen ook bijwerkingen optreden. 
De belangrijkste: bloedarmoede (bij 7% van 
de patiënten) en droge mond (bij 17% van de 
patiënten).

De droge mond wordt veroorzaakt doordat 
177Lu-PSMA niet alleen de prostaatkankercellen 
bereikt, maar ook gezonde cellen, zoals in de 
speekselklieren. De speekselklieren hebben 
namelijk ook een PSMA receptor. Deze 
bijwerking zou beperkt kunnen worden door de 
speekselklieren met ice-packs te koelen tijdens de 
behandeling met 177Lu-PSMA. 

De opname van 177Lu-PSMA in de speekselklieren 
wordt dan verminderd. Echter, de resultaten van 
een van de studies in het proefschrift geven aan 
om hiermee verstandig om te gaan. Namelijk: 
het koelen van de speekselklieren werkt slechts 
beperkt en het dragen van ice-packs kan best 
vervelend zijn.

Kortom: het nuttig effect van de 177Lu-PSMA 
therapie bij de behandeling van vergevorderde 
prostaatkanker lijkt veelbelovend. Maar nader 
onderzoek is nog altijd noodzakelijk om deze 
veelbelovende therapie breed ingevoerd te 
krijgen. Gelukkig zijn er grote studies naar de 
effectiviteit van Lu-PSMA gaande, zoals de 
Amerikaanse Vision Study en de Australische 
TheraP studie, waarin de effectiviteit van 
Lu-PSMA zal worden vergeleken met 
respectievelijk ‘best supportive care’ en 
chemotherapie (cabazitaxel). n

Belangstellenden kunnen de pdf versie van het 
proefschrift van Dr. Ludwike van Kalmthout inzien 
via haar linked-in pagina, te bereiken via: 
linkedin.com/in/ludwike/

Het blijkt dat bij 
ongeveer de 

helft van de patiënten 
minder pijnbestrijding 

nodig is

Het bestuur wenst u, mede namens alle vrijwilligers, 

prettige feestdagen en een zo goed mogelijk 2020
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Het bestuur wenst u, mede namens alle vrijwilligers, 

prettige feestdagen en een zo goed mogelijk 2020

Mijn partner leerde ik kennen op de 

middelbare school. Na 45 jaar zijn we 

nog steeds bij elkaar. We hebben twee 

mooie jongens/schoondochters en 

inmiddels drie kleinkinderen. Dit is een 

rijkdom en dat besef ik heel goed.

Ik heb bij verschillende organisaties gewerkt. 
Zowel semi- overheid als in het bedrijfsleven. 
Tot 2010 ging het ons voor de wind. 
Elke vijf jaar werkte ik, in- dan wel extern, 

in een andere functie. Altijd op zoek naar een 
uitdaging. Cursus hier, opleiding daar zorgde er 
voor dat mijn inkomen in de jaren '80 en '90 van 
de vorige eeuw flink groeide.  
   
In die tijd was ik best wel materialistisch 
ingesteld. Elk (technisch) nieuw snufje dat op de 
markt kwam wilde ik hebben terwijl ik zo niet ben 
opgegroeid. Daar was financieel ruimte voor, 
ondanks de kleine kinderen. Ik had geen oog 
voor dure (lease)auto's of een groot huis, maar 
ruim in de financiën was toch wel lekker. Tot er 
in 2010 een (figuurlijke) bom in ons gezinsleven 
viel. Tijdens de economische recessie werd ik 
ontslagen. Het voelde alsof de wereld verging. 
Gelukkig hield ik mij vanaf de jaren '80 actief 
bezig met sparen en beleggen, maar de 
(financiële) knop moest wel radicaal om. Ik ging 
(samen met mijn partner) er hard aan werken het 
materialisme steeds meer los te laten. En....ik 
mag zeggen dat is ons gelukt. 
In die jaren zijn we meer gaan sparen en 
besparen op onze uitgaven. We beseften steeds 
meer dat materialisme maar tijdelijk geluk geeft! 
En toen wij allebei de afgelopen vijf jaar met 
gezondheidsproblemen te maken kregen bleef er 
nog maar één doel over: ‘Genieten van de tijd 
die we nog hebben.’
Dat heeft er toe geleid dat ik heb besloten om 
op mijn 61e met pensioen te gaan. Misschien 
financieel minder riant dan ik voor ogen had, 
maar ach... dat is allemaal maar relatief. Als je 
daar aan gewend bent, dan besef je dat (vrije) 
tijd veel belangrijker is dan geld (materialisme). 
Alleen besef je dat helaas pas echt als je in je 
leven te maken krijgt met (forse) tegenslagen. n

René Landman

Materialisme of tijd?

We beseften steeds meer 
dat materialisme maar tijdelijk 

geluk geeft!
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De wereldwijd bewezen methoden 
Dr. Stefan van Rooijen

Een killerbody en een six pack, we willen het allemaal. 
Maar waar doen we het eigenlijk voor? Lekker veel likes op 
instagram? Die toch wel te hoge bloeddruk? 
Een midlife crisis? Of omdat je er genoeg van hebt om op 
de bank te hangen?
Fit4Life – hét doktersrecept – laat je zien dat het écht zin 
heeft om te beginnen met sterker en gezonder te worden, 
en dat ook te blijven. Fit4Life is er voor superfoodhelden, 
burgerliefhebbers, vega’s, stroopwafellovers, youngsters, 
hipsters en je moeder, je vriend en je opa.

Gebaseerd op het wereldwijde gezondheids-programma 
Fit4Surgery inspireren artsen en wetenschappers je fit te 
worden in slechts vier weken. En dat ook te blijven. 
Ze laten je zien dat gezondheid eigenlijk vrij gewoon is, en 
geen hype, dieet of lifestyle. Gezond zijn is de basis, voor 
iedereen die liever wil voorkomen dan genezen. Met dit 
boek heb je voldoende motivatie, kennis en redenen in huis 
om Fit4Life te zijn!

Hét boek over fit zijn, met tips van onder andere het voedingscentrum, een personal trainer, 
chirurgen, sportartsen, longartsen, huisartsen, de professor van het brein Erik Scherder en professor 
voeding en gezondheid Jaap Seidell. 

‘Bankhangen tot je ziek wordt, die tijd is nu voorbij. In dit boek leer je hoe je in 4 weken al veel fitter 
kunt worden.’ - Sportarts Goof Schep

‘Met dit boek maak je van fit zijn je nieuwe gewoonte.’' - Professor Erik Scherder

Over de auteur 
Dr. Stefan van Rooijen is huisarts i.o., zorg innovator, en gepromoveerd aan de Universiteit van 
Maastricht op de introductie van een wereld wijd programma om patiënten fit te krijgen voor hun 
operatie. Dit boek maakt een langgekoesterde droom werkelijkheid: het beschikbaar maken van de 
vele kennis rondom gezondheid, leefstijl en fit worden. Iedereen Fit4Life!. n

Boekenrubriek
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Doorlevers 
Danielle Hermans, Barbara Slagman
Ervaringsverhalen over doorleven met kanker

Samenvatting
In Doorlevers van Danielle Hermans vertellen vijftien mensen – jong 
en oud, man en vrouw, met en zonder gezin – hoe zij omgaan met het 
leven met kanker.

Door nieuwe, soms experimentele, medische behandelingen leven 
mensen met levensbedreigende kanker maanden, zelfs jaren, langer 
dan verwacht. Iedereen haalt opgelucht adem: ‘Het gaat weer goed.’ 
Maar zo simpel ligt het niet.

Hoe pak je de draad weer op als er zoveel onzekerheid is over je 
toekomstperspectief? Begrijpen je werkgever en bedrijfsarts in wat 
voor wereld je je nu bevindt? En jij? Begrijp jij jezelf nog? 
Veel doorlevers lopen er bijna dagelijks tegenaan dat er voor hen 
weinig plek in de maatschappij is.

Hoe zit het met je partner en hoe leg je het aan je kinderen uit? 
En hoe pakken je vrienden het op? Gaan ze dichter bij je staan of nemen ze juist afstand?

Over de auteurs
Danielle Hermans
Daniëlle Hermans schreef, naast thrillers en een roman, twee non-fictie boeken waaronder Stil in mij 
met Esther Verhoef. In 2014 kreeg zij kanker, die na operaties en chemo’s nog twee keer terugkeerde, 
maar die vooralsnog wegblijft. De ziekte zette haar leven op z’n kop. 

Barbara Slagman
Barbara Slagman is communicatieadviseur, tekstschrijver en redacteur. Sinds 1998 schrijft zij onder meer 
humaninterestartikelen en (levens)verhalen op basis van gesprekken en interviews. n

Boekgegevens
ISBN:9789026350474
Pagina's: 200
Publicatiedatum: 24-03-2020
https://www.amboanthos.nl

Save the date: webinar op 26 januari
Op dinsdag 26 januari 2021 zendt de Prostaatkankerstichting een webinar uit 
voor alle donateurs, naasten en andere betrokkenen. Dit webinar bestaat uit twee 
delen:

• Het eerste deel gaat over persoonsgerichte behandeling bij gevorderd prostaatkanker, op basis van DNA   
   analyse en moleculaire diagnostiek. Ook praten we over lopende trials en (on)mogelijkheden voor deelname.

• Het tweede deel gaat over bewegen bij prostaatkanker. Hoe kan voldoende beweging een gunstig effect 
   hebben op uw behandeling en dus ook op uw kwaliteit van leven?
 
Patiënten en behandelaren gaan met elkaar in gesprek over beide onderwerpen onder leiding van een ervaren 
gespreksleider. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen, die zoveel mogelijk in de uitzending worden 
behandeld.
 
Let op: de uitnodiging voor het webinar en het programma ontvangt u begin januari via onze digitale 
nieuwsbrief. Ontvangt u onze digitale nieuwsbrief nog niet? Schrijf u dan in onderaan de homepagina op 
www.prostaatkankerstichting.nl. 45
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 Berrie van der Heide

Voeding speelt een rol bij het voorkomen 
en genezen van ziekten. Ook bij 

prostaatkanker is dit het geval. 
Studies hebben laten zien dat 
bepaalde stoffen die in voeding 
aanwezig zijn, een remmende 
werking hebben op de ontwikkeling 

van prostaatkanker. 
Denk bijvoorbeeld aan de stof 

lycopeen in tomaten. De afdeling 
Urologie van het ErasmusMC heeft samen 

met diverse partners (waaronder Platform Patiënt 
en Voeding, TNO, Westlandse tuinders) een 
onderzoek opgezet om hier meer over te weten 
te komen. Daarin wordt een voedingspatroon bij 
prostaatkanker aangeboden dat in de afgelopen 
jaren ontwikkeld is. 
Wij schreven hier al uitgebreid over in Nieuws 
28, artikel ‘ Inspiratiebijeenkomst Patiënt en 
Voeding’.

In 2019 heeft een eerste lichting mannen aan de 
studie deelgenomen. Dat waren ca 110 mannen, 
verdeeld over de drie armen van het onderzoek. 
Gaston Remmers van het Platform Patiënt en 
Voeding: ‘We kunnen nog niets zeggen over 

de tussentijdse uitkomsten, dat mag pas als 
ook de tweede lichting mannen de studie heeft 
doorlopen. Reden is dat de wetenschappelijke 
regels dit voorschrijven, anders zouden we 
tussentijds mogelijk aan beïnvloeding doen van 
de deelnemers. Als mens kan ik wel zeggen dat 
de deelnemers over het algemeen positief waren 
over hun deelname. In 2021 gaat een tweede 
lichting met ca. 110 mannen starten.’

Op www.patientENvoeding.nl is meer 
informatie over het onderzoek te vinden. 
Daarnaast hebben eind 2020 hebben online 
informatiebijeenkomsten over dit tweede 
onderzoek plaatsgevonden. Voor wie dit heeft 
gemist, op 13 januari en 10 februari 2021 vinden 
ook nog online informatiebijeenkomsten plaats, 
’s avonds tussen 20-21 h. Daar wordt 
uitgelegd wat het onderzoek inhoudt, wat het 
voedingspatroon op hoofdlijnen inhoudt, wie 
mee kan doen en kunt u vragen stellen.

De bijeenkomst is gratis, en zal via de video 
dienst ZOOM verlopen. U kunt zich aanmelden 
via g.remmers@patientENvoeding.nl . 
Na aanmelding ontvangt u nadere informatie 
en een link waarmee u eenvoudig kunt 
inloggen. n

Online informatiebijeenkomsten 
Voeding bij Prostaatkanker  
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Dr. Aluwini geeft leiding aan twee recent gestarte 
onderzoeken: de ADOPT en de PERYTON. 
Patiënten die voldoen aan de criteria van één van 
de studies kunnen doorverwezen worden voor 
deelname. (zie informatie in Kader)  Beide studies 

betreffen voor Nederland, en zelfs wereldwijd, 
unieke onderzoeken. Vanzelfsprekend stemt dat 
trots, een gevoel waarin het onderzoeksteam 
bevestigd wordt door de nodige belangstelling 
vanuit het buitenland. 

De studies richten zich op patiënten die eerder 
behandeld zijn wegens prostaatkanker (met een 
operatie of bestraling) en bij wie zich een recidief 
openbaart. De omschrijving van beide studies staat 
op de website van het UMCG: 

Hormoontherapie verder uitstellen
De ADOPT-studie richt zich op patiënten (18+ en 
in goede conditie) met uitzaaiingen (maximaal 
vier in lymfeklieren en/of botten; indien alleen 
botuitzaaiingen maximaal drie). Onderzocht 
wordt of zij baat zullen hebben bij bestraling op 
deze uitzaaiingen in combinatie met kortdurende 
hormonale therapie (gedurende zes maanden). 
Nu krijgt deze patiëntengroep een uitgestelde 
behandeling, waarbij bij verdere uitbreiding van 
uitzaaiingen of klachten van uitzaaiingen pas 
plaats is voor levenslange hormoontherapie. 
Een behandeling met veel bijwerkingen. 
Het doel van de 
ADOPT-studie is 
om met gerichte 
bestraling en 
kortdurende 
hormoontherapie, 
de langdurige 
hormoontherapie 
nog verder uit te 
stellen en verdere 
spreiding van de 
uitzaaiingen te 
remmen.

De PERYTON-studie onderzoekt of de effectiviteit 
(genezingskans) van lokale radiotherapie 
bij patiënten met een lokale terugkeer van 
prostaatkanker na eerdere verwijdering van de 
prostaat te verhogen is. Onderzocht wordt of dit 
kan worden bereikt door de bestralingsdosis per 
dag te verhogen met in totaal een kleiner aantal 
behandelingen (hypofractionering), bij patiënten 
die vooraf zijn geselecteerd met een 
PSMA-PET/CT scan. Het aantal bestralingen kan 
hiermee worden verlaagd van 35 keer (in zeven 
weken) naar 20 keer (in vier weken). › 

Interview dr. Shafak Aluwini – UMC Groningen 

Twee nieuwe studies
 Jan Jansen en Bert Westerink

In de brede gang naar de Afdeling 

Radiotherapie gaan de meeste 

passanten schuil achter een mondkapje. 

De tweede Coronagolf is niet te 

ontkennen op deze 9e oktober. Na het 

inmiddels vertrouwde kennismaken-

zonder-handenschudden gaat 

dr. Aluwini ons voor naar een leslokaal. 

Ruim genoeg om elkaar ‘kaploos’ 

te aanschouwen. Dat praat wel zo 

makkelijk. 

Beide studies 
betreffen voor 

Nederland, en zelfs 
wereldwijd, unieke 

onderzoeken

Dr. Shafak Aluwini is radiotherapeut-oncoloog en onderzoeker, 
gespecialiseerd in de behandeling van prostaatkanker.
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Opkomst PSMA-PET/CT-
scan
Dr. Shafak Aluwini is 
radiotherapeut-oncoloog en 
onderzoeker, gespecialiseerd 
in de behandeling van 
prostaatkanker. Hij onderzocht 
hoe het aantal bestralingen en 
ziekenhuisbezoeken kan worden teruggedrongen 
voor uitwendige bestralingen alleen, en voor 
de combinatie uitwendige radiotherapie met 
brachytherapy. ‘Nieuws’ nr. 21 publiceerde erover 
en omschreef Aluwini’s missie: ‘de behandeling 
moet hard zijn voor de kanker, maar mild 
voor de patiënt. Met al onze onderzoeken en 
vernieuwingen staat de kwaliteit van leven van de 
patiënt na de behandeling voorop.’  

Die drijfveer is eveneens zichtbaar in de 
ADOPT en PERYTON. De daarin geformuleerde 
onderzoeksvragen kwamen op na de introductie 
van de PSMA-PET/CT-scan in 2015. 
De PSMA-scan laat eerder afwijkingen zien dan de 
voorheen gebruikte beeldvorming. Ter illustratie: 
vanaf een PSA-waarde van > 0,2 is in 1/3 van de 
patiënten een kans dat er op een 
PSMA-PET/CT-scan iets te zien is, en bij een 
waarde van > 0,5 is dat > 50%. 
Dr. Aluwini: ‘We zagen afwijkingen in een vroeger 
stadium, maar toen hadden wij daarvoor nog geen 
beleid. Overleg, over mogelijke studies om de 
inzet van de PSMA-PET/CT voor het verbeteren 
van de behandeling van prostaatkanker patiënten 
te onderzoeken, nam twee jaar in beslag. Daarna 
konden de studies worden opgezet. In 2019 
ontvingen we voor beide studies financiering 
vanuit het KWF.’ 

Een reden waarom deze beide onderzoeken juist 
in Nederland kunnen plaatsvinden is de grote 
beschikbaarheid van de PSMA-scan in Nederland 
op het totaal van de bevolking: In 70% van de 
ziekenhuizen is er de mogelijkheid om deze 
scans uit te voeren. In veel andere Europese 
landen is dit percentage rond 20%. Dit maakt de 
mogelijkheid voor deze onderzoeken uniek en kan 
de buitenlandse belangstelling voor het onderzoek 
mede verklaren. 

KWF subsidieert
In de ADOPT-studie  participeren op dit moment al 
ziekenhuizen in Nijmegen, Den Haag, Maastricht, 
Deventer en Arnhem. Eind 2020 zullen ook 
Leeuwarden en Zwolle open gaan. Eindhoven, 
Leiden en Tilburg zullen daarna volgen. Ook de 
PERYTON studie zal in verscheidene centra in 
Nederland gaan plaatsvinden.

Een argument om niet aan ADOPT 
deel te nemen is volgens sommige 
urologen dat de hormoontoediening 
die er onderdeel van is ook 
vervelende bijwerkingen kan hebben. 
Dr. Aluwini stelt daar de grotere kans 
op verbetering van de ziektecontrole 
tegenover. Daarnaast is het doel om 

de langdurige hormoontoediening uit te stellen. 
Bovendien subsidieert het KWF slechts onderzoek 
dat ‘in het belang is van de patiënt’. 
Een belangrijk aanvullend argument voor dit 
onderzoek is naar zijn mening dat het bijdraagt aan 
de totstandkoming van standaard-beoordeling van 
de uitkomsten van de PSMA-PET/CT-scans. 
Dr. Aluwini: ‘De kwaliteit van PSMA-scans is redelijk 
uniform, maar het verschil zit in de interpretatie en 
beoordeling van de beelden’.

Dr. Aluwini benadrukt dat doordat mensen langer 
leven, de ‘winst’ van tijdig testen bij een recidief 
na een operatie toeneemt. Het is jammer indien 
patiënten met een recidief vastgesteld door 
middel van een PSA-stijging te horen krijgen 
‘wacht nog maar even, misschien valt het mee en 
dan bespaar je de bestraling’. 
‘Tegen een patiënt van 75+ die postoperatief een 
lage Gleason-score heeft en bij wie geen ingroei 
buiten het prostaat kapsel is aangetoond, zeg ik 
ook wacht maar af. Maar na drie keer een stijging 
van de PSA-waarde is het beter om actie te 
ondernemen.’ 

Vijf patiënten behandeld
Aan de ADOPT-studie kunnen 280 en aan 
PERYTON 538 patiënten deelnemen. Ondanks 
de belemmeringen door de Corona-pandemie 
zijn voor de in maart 2020 gestarte ADOPT-studie 
inmiddels 32 deelnemers geïncludeerd. 
De PERYTON-studie is september dit jaar gestart. 
Tot de datum van ons gesprek zijn vijf patiënten 
behandeld, allen nog in Groningen.  

In een vervolgonderzoek van de in deze studies 
geïncludeerde patiënten wordt bloed verzameld. 
De onderzoekers hopen in de toekomst via 
aanvullend specialistisch bloedonderzoek inzicht 
te verkrijgen in veranderingen in het bloed die 
voorspellend kunnen zijn voor het effect van 
de behandeling. Zo zou je kunnen voorspellen 
welke patiënten wel en niet goed reageren op 
de behandeling. Hiervoor is inmiddels ook bij het 
KWF een aanvraag ingediend. n

Jan Jansen is Regiocoördinator Noord Nederland 
Bert Westerink is redactielid Nieuws
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Het aantal 
bestralingen kan
 hiermee worden 

verlaagd van 35 keer 
naar 20 keer
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Voor deelname komen patiënten in aanmerking die niet eerder 
een behandeling met chemo of hormonen ondergingen. 
In een toelichting op de toekenning van gelden voor de 
ADOPT en PERYTON-studie tekende KWF op: 
‘Beide projecten zijn verschillend maar zoeken antwoord op 
de vraag “wat te doen als prostaatkanker na de behandeling 
(vaak een operatie en bestraling) tóch weer terugkeert”. Aluwini: Dat kan na zes maanden zijn, maar ook 
na zeven jaar. Als de ziekte terugkeert na een operatie (‘recidief’) dan lees je dat in eerste instantie af in 
het bloed. De concentratie aan PSA-eiwit stijgt dan. De PSA-test vertelt je echter niets over de plek van 
terugkeer, of hoever gevorderd de ziekte is. Nu bestralen we dan nog eens ‘blind’ het operatiegebied. 
In 50% van de gevallen levert dat alsnog genezing of controle van de ziekte op, maar dat kan beter 
sinds de PSMA-scan. Die brengt ons op de vraag ‘als je iets heel kleins ziet, mogelijk een uitzaaiing, 
moet je daar dan ook iets mee? En hoef je niets te doen als je niets ziet? Hierop richt zich het 
ADOPT-project: ‘We verwachten dat we recidief patiënten met maximaal vier uitzaaiingen op een 
PSMA-scan nog altijd gericht kunnen behandelen en voor een deel van de patiënten zelfs genezend. 
Dat doen we door naast de bestraling zes maanden hormoontherapie te geven. Wij denken dat dit een 
hele goede kans geeft dat patiënten langdurig ziektevrij zijn. En dat we dus weg kunnen blijven van 
levenslange hormoonbehandeling of andere dure behandelingen met veel bijwerkingen.’ 

‘De PERYTON-studie richt zich op de groep (geopereerde) patiënten waarbij na terugkeer van de 
kanker blind op het operatiegebied wordt bestraald. Zoals gezegd, 50% heeft daar geen baat bij maar 
ondervindt wel de bijwerkingen. We denken dat we met PSMA dat onderscheid beter vooraf kunnen 
maken en patiënten met uitzaaiing daaruit kunnen halen. In deze studie voegen we daaraan toe dat 
we de effectieve stralingsdosis verhogen: minder vaak bestralen, maar met hogere dosis per keer. 
Dus een methode om vooraf de juiste patiënten te selecteren voor bestraling én gericht op effectievere 
behandeling.’ 

De website van het UMCG biedt aanvullende informatie, onder meer een uitgebreide patiëntenbrief: 
 
https://www.umcgradiotherapie.nl/onderzoek/klinische-studies/adopt-studie

https://www.umcgradiotherapie.nl/onderzoek/klinische-studies/peryton-studie

www.prostaatkankerwijzer.nl, 
hét platform dat u helpt, door 
ervaringen van anderen.

Is er bij u prostaatkanker geconstateerd? Dan kan het zijn dat u 
keuzes moet maken. Bijvoorbeeld tussen operatie en bestraling. 
Of tussen verschillende soorten hormonale therapie. Misschien 
heeft u geen keuze, maar bent u wel benieuwd naar ervaringen
 van anderen?
 
De Prostaatkankerwijzer bestaat uit interviews met meer dan 
20 prostaatkankerpatiënten. Zij praten over hun ervaring met de 
behandeling(en) die zij hebben gehad. De geïnterviewden vertellen 
over de invloed van deze behandeling(en) op hun dagelijkse leven. 
Ze delen hun ervaring over onderwerpen als energie, kwaliteit 
van leven en intimiteit. Kijk op www.prostaatkankerwijzer.nl.
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 Berrie van der Heide

Sinds ruim vier jaar ben ik onder 

behandeling voor uitgezaaide 

prostaatkanker. Mede door mijn werk 

als redacteur voor Nieuws heb ik sinds 

die tijd een andere blik gekregen op de 

medische wereld.

Ik ben onder de indruk geraakt van de vele 
knappe mannen en vrouwen die dagelijks in de 
weer zijn om betere of nieuwe behandelingen 
te ontwikkelen. En dat betreft dan niet alleen de 
witte jassen aan het bed of in de spreekkamer 
maar bijvoorbeeld in de ziekenhuizen waar 

ook wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan 
zijn -voor de reguliere patiënt niet zichtbaar- ook 
vele duizenden in de weer met onderzoeken om 
te zorgen dat wij als patiënten langer en met een 
betere kwaliteit door kunnen leven. 

Bloed prikken
Eén ding blijf ik echter nog steeds heel 
merkwaardig en ouderwets vinden en dat is 
de manier waarop 
men in de medische 
wereld omgaat met 
bloedonderzoeken of, 
populair gezegd de 
prikopdracht.
Ik weet niet hoe u dat 
doet, maar ik vind het 
plezierig om een paar ›

Waarom geen ULO-tje?                   

Standaard zegt 
de dame of heer 

‘Oh, wat is dit voor 
formulier?’
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dagen voorafgaand aan het periodieke gesprek 
met mijn uroloog vast even bloed te prikken. Met 
de uitslag in de hand is zo’n periodiek gesprek 
naar mijn idee het zinvolst. Daar is de eerste 
merkwaardigheid: ik moet altijd zelf even bellen 
met de afdeling urologie om te vragen of ze een 
prikopdracht klaar willen zetten zodat ik op de 
prikpost op de afdeling urologie vast even bloed 
kan laten prikken. Kennelijk is dat niet standaard. 
65 kilometer heen en ook 65 kilometer terug naar 
huis en alles komt in orde heb ik gemerkt: de 
uitslagen met onder meer de PSA-waarde kan ik 
vaak binnen een dag al zien in MijnZiekenhuis, 
de digitale patientenversie van de 

ziekenhuisadministratie. 
Dan heb ik normaliter 
dat ritje extra er wel voor 
over.

Maar nou komt het. Haal 
het niet in je hoofd om 
bloed te gaan prikken 
bij de lokale prikpost bij 

de huisarts. Dat doe ik sinds corona rondwaart 
weer. Na mijn reguliere controle-afspraak in 
maart aan het ziekenhuis kreeg ik een week 
later te horen dat de verpleegkundige die de 
intake had gedaan inmiddels bewezen corona-
patiënt was. Kon ik een week lang twee keer 
per dag temperaturen. Sinds die tijd doe ik 
de controle-afspraken met de uroloog via 
videoverbinding. Ook dan is een belletje of 
verzoekje via MijnZiekenhuis nodig om vooraf 
een prikopdracht te bestellen. Die ontvang ik dan 
per post. Op naar de prikpost bij de huisarts en 
dan begint het. Standaard zegt de dame of heer 
‘Oh, wat is dit voor formulier?’ 
Na enige uitleg dat prikken bij de huisarts mij 
130 km rijden scheelt, een parkeerticket en 
ca. 2,5 uur tijd, gaat betrokkene dan, houd u vast, 
het hele opdrachtformulier zoals mijn universitair 
ziekenhuis die heeft toegezonden, over zitten 
schrijven op een formulier van het laboratorium 
waar de huisarts mee werkt. 

Foutenkans
Waarom is er in vredesnaam in Nederland geen 
ULO-tje? Een Universele Laboratorium Opdracht? 
Nu kost het de medewerker van de prikpost zeker 
tien minuten om het formulierenwerk opnieuw 
in te vullen. Even los van de kans op fouten 
als het niet juist aankruisen van de gewenste 
onderzoeksgegevens. En de kwade gezichten van 
de wachtenden op de gang omdat ik langer dan 
normaal met het prikklusje bezig ben.

U denkt wellicht, ‘man wat maak je je druk, wat 
kan jou het schelen: bij de huisarts tien minuten 
langer op de prikpost maar je hoeft tenminste 
niet naar het ziekenhuis op en neer’. Nou dat zal 
ik u uitleggen. Als bij het ziekenhuis 
waar ik behandeld word een 
laboratoriumuitslag van een 
extern lab binnenkomt, 
dan worden die data, zo 
blijkt, niet opgenomen in 
MijnZiekenhuis. Toen ik 
recent een paar dagen 
na het prikklusje via 
MijnZiekenhuis vroeg of 
de labuitslagen al binnen 
waren kreeg ik het volgende 
kille en koude antwoord:

‘Beste hr. P.B. van der Heide,
De uitslagen zijn bij ons binnen gekomen.
Lab uitslagen van elders worden bij ons in 
gescand en zijn dan niet zichtbaar voor patiënten.

Met vriendelijke groet,
Polikliniek urologie’

U snapt wel dat ik even contact heb opgenomen 
en heb uitgelegd dat het toch echt mijn eigen 
gegevens zijn en dat ik goed geïnformeerd 
het gesprek met de uroloog in wil en dus recht 
heb op die informatie. Vervolgens werd mij 
telefonisch de PSA-waarde meegedeeld. Naar de 
andere waardes was ik ook wel benieuwd maar 
ja, je kunt niet alles hebben…..

Ouderwetse routines
Misschien zou het goed zijn dat er naast 
wetenschappelijk onderzoek op medisch gebied 
binnen de hele medische wereld ook geld wordt 
vrijgemaakt om gedegen onderzoek te doen naar 
dit soort ouderwetse routines. Als ik naar een 
willekeurige brillenzaak ga dan kan de meneer 
achter de balie zodra ik postcode, huisnummer 
en geboortedatum noem en zonder mijn verdere 
toestemming al zien hoe ik verzekerd ben en 
wat mijn brillenvergoeding is. Terwijl ik het echt 
niet nodig vind dat die verkoper al weet wat het 
budget is voordat ik iets heb uitgezocht. Maar oh 
wee als je zelf een externe labuitslag wilt weten: 
dan gaan de luiken dicht en is die niet zichtbaar 
voor patiënten. Met alle onnodige ergernis van 
dien. n

Man wat maak je 
je druk, wat kan 
jou het schelen
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 Aart J. van Dijk

Gerard Schut (61 jaar) is een trouwe 

bezoeker van de lotgenotenbijeenkomsten 

die worden gehouden in het inloophuis 

Scarabee in Leiden.

Bij de meest recente lotgenotenbijeenkomst op 
17 september j.l. was er het probleem dat de ruimte 
die wij doorgaans gebruiken op het laatste moment 
niet beschikbaar was vanwege een forse lekkage. 
Gerard loste dit probleem voortvarend op door 
ons uit te nodigen bij hem thuis in Leiden, waar hij 
samen met zijn vrouw Marlene woont. 

Na zijn artsenopleiding koos hij voor de
specialistenopleiding om psychiater te worden en 
deed onder andere onderzoek naar ‘Lichttherapie 
voor het behandelen van winterdepressies’. 

Wat is Gerard overkomen?
Gerard is volledig medisch afgekeurd vanwege 
prostaatkanker en de ziekte van Parkinson. 
Ook Marlene heeft 
te maken gehad 
met ziekte: tien 
jaar terug werd 
zij getroffen door 
borstkanker in 
een agressieve 
vorm. Ze is onder 
andere behandeld 
met een operatie, 
bestralingen, 
immuno- en 
chemotherapie. Het 
was voor hen beiden een uiterst vervreemdende 
ervaring toen twee jaar na het ontdekken van 
Marlenes borstkanker er ook iets mis bleek bij 
Gerard. Veel prostaatkankerpatiënten gaan naar ›

Blijven genieten van het leven met anderen

Doorvechten 

Belangrijke zaken voor Gerard – Lichttherapie, toiletten en Tangodansen               

Maar het was niet 
voor niets: 

de PSA was na 
drie jaar onmeetbaar 

laag! 
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Blijven genieten van het leven met anderen

Doorvechten 
de huisarts omdat er plasproblemen zijn. Maar 
bij Gerard was er een andere reden. Hij kreeg 
plots tijdens het orgasme geen zaadlozing meer. 
Uit onderzoek van de huisarts en de uroloog 
bleek een agressieve tumor met uitgroei door 
het kapsel heen, met een PSA-waarde van 44. 
In het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) werd bij 
Gerard een PET-scan uitgevoerd. Daaruit bleek 
dat er uitzaaiingen rondom de prostaat waren. 
Gerard en zijn vrouw besloten niet bij de pakken 
neer te gaan zitten, en na twee second opinions 
kozen zij voor bestralingen, in het AvL, liefst 
veertig keer. 

Dat leverde hem wel een ontlasting-incontinentie 
op. Het is een lastige kwaal waardoor hij nogal 
eens in problemen dreigt te komen. Hij is dan 
ook erg alert op mogelijkheden om een toilet te 
bezoeken in de omgeving waar hij verkeert. 
Het PKS-toiletkaartje kan hem in moeilijke 
situaties soms helpen. Maar na de bestralingen 
bij het AvL was de PSA gezakt naar 1,4. 

De behandeling van Gerard werd vervolgd met 
een hormoonbehandeling (Zoladex) van drie 
jaar. Dat veroorzaakte opvliegers en de lust in 
seksualiteit verdween. Ook was er geen erectie 
meer. Een bijkomend probleem was dat zijn 
gewicht toenam van 78 kg naar 90 kg. 
Maar het was niet voor niets: de PSA was na 
drie jaar onmeetbaar laag! 

PSA steeg toch weer
Na het stoppen van de hormoonbehandeling 
steeg de PSA toch weer. Het bleek dat er 
uitzaaiingen zaten in twee rugwervels. Een heel 
gerichte bestraling volgde. De PSA daalde, maar 
steeg na één jaar weer terug naar het oude 
niveau. Er werd opnieuw een scan gedaan, 
de PSMA-scan in het Erasmus MC. 
Daar werden veel meer uitzaaiingen 
gevonden, onder meer in de 
longen. 

Opnieuw kozen Gerard en 
Marlene voor een second 
opinion. Gerard gebruikt 
nu sinds twee jaar het 
middel Enzalutamide in 
onderzoeksverband. De PSA 
daalde van 3,3 naar 0,13, maar stijgt 

inmiddels weer, tot nu 0,28. Gerard vindt het 
middel wel beter te verdragen dan de Zoladex, 
al mist het de bijwerkingen op seksueel vlak niet.

Gerard kreeg vijf jaar terug de ziekte van 
Parkinson erbij. Hij kreeg een trillende 
rechterarm, werd trager en kreeg moeite met 
schrijven. Bovendien ging hij steeds slechter 
spreken, wat erg lastig was in zijn werk. Hij heeft 
weinig volume in zijn stem, terwijl hij vroeger in 
een musical en koor heeft gezongen. 

Hoe gaat het nu met Gerard? 
Gerard is, mede op aanraden van de bedrijfsarts, 
gestopt met werken. Hij vond het eigenlijk wel 
wat vroeg, want zoals hij zelf zegt: ‘Ik ben tot 
m’n veertigste bezig geweest om psychiater te 
worden en heb altijd met veel passie mijn werk 
gedaan.’ Maar ook Marlene was van mening dat 
het tijd was om te stoppen: ‘Je moet stoppen 
op een moment dat de mensen zich jou zullen 
herinneren als een goede psychiater.’
 
Gerard vindt nu vooral de vraag 'wat wél’ 
belangrijk. Beiden zijn onlangs met vrienden naar 

IJsland geweest, waar zij een bijzonder 
mooie rondreis hebben gemaakt. 

Marlene reist dagelijks naar 
Amsterdam en Gerard leeft 
zich uit in de tuin. Helaas zit, 
met corona, Tangodansen er 
voorlopig niet meer in, maar 
ze nodigen nog wel vaak 
vrienden uit om die culinair 
te verwennen! n

Gerard en Marlene op vakantie in IJsland 

In de keuken om vrienden 
culinair te verwennen 

Opnieuw kozen 
Gerard en Marlene voor 

een second opinion
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