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• Consulten in
coronatijd

Nauwkeuriger opereren met
beeldgeleide chirurgie

Wij zijn er voor u
Prostaatkankerstichting (PKS) is er om mannen die geraakt zijn
door prostaatkanker te vinden en te verbinden, ze te informeren
en samen de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten te
verbeteren.
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Lotgenotentelefoon
0800-9992222
Maandag, woensdag, vrijdag van
10.00 - 12.30 uur, dinsdag en donderdag
van 19.00 - 21.00 uur.
Ook via e-mail:
lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl
Naast een grote informatiebank waarin alles
wat rechtstreeks of zijdelings met prostaatkanker te maken heeft zijn ruim 25 vrijwilligers
bereid hun specifieke ervaringen te delen
met lotgenoten. Onder hen drie partners
voor partner-aangelegenheden. Indien de
0800 lijn langdurig in gesprek is en u belt
met nummerherkenning wordt u zo spoedig
mogelijk teruggebeld.
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Van de voorzitter
Het is alweer het begin van het voorjaar, na een korte winterperiode
waar we van schaatsen en sleeën konden genieten.
Nog steeds heeft Covid-19 Nederland en de rest van de wereld in zijn
greep. Na alle beperkingen die al waren ingesteld, hebben we nu ook te
maken hebben met de avondklok. Om mij heen zie ik dagelijks de impact
op jong en oud. Veel ouderen hebben zich eenzaam gevoeld met de
beperkte mogelijkheden voor sociale contacten. Maar ook de jongeren,
kinderen en kleinkinderen, beleven een moeilijke tijd die veel aanpassing
en geduld van ze vergt. Ik wens eenieder die zelf of binnen de naaste
omgeving getroffen is door het virus een spoedig herstel toe en veel
sterkte als u met uw gezin een droevige periode heeft moeten doormaken.
Intussen is er gelukkig een start gemaakt met de vaccinaties en over
enkele maanden hopen we dat er steeds meer dingen weer normaal zullen
verlopen, dingen die voor ons allemaal zo vanzelfsprekend waren in de
tijd dat niemand nog van corona had gehoord. Wat kijken we daar naar
uit!
Voortgang in de behandelingen houden
Ook voor de Prostaatkankerstichting is het een bijzondere tijd. Gelukkig
gingen de meeste operaties en andere behandelingen gewoon door, soms
met vertraging. Helaas was het niet te voorkomen dat afschaling heeft
plaatsgevonden binnen de oncologische zorg. Daar kwam de angst van
veel mensen bij om naar het ziekenhuis te gaan, waardoor diagnoses
soms niet of te laat gesteld werden. Onze oproep is om vooral te proberen
om zoveel mogelijk voortgang in de behandelingen te houden. Loopt u
daarbij tegen problemen aan, meld het ons dan. Als patiëntenorganisaties
proberen we druk te blijven zetten, zodat de oncologische zorg niet
opnieuw in het gedrang komt en zoveel mogelijk doorgang vindt.
De prostaatkankerzorg gaat nog steeds vooruit. De concentratie zet
door met hogere kwaliteit en betere resultaten tot gevolg. Zeker in de
gespecialiseerde klinieken is deze trend goed zichtbaar.
We zijn er blij mee! Zoals alle bijeenkomsten hebben ook de gesprekken
met de ziekenhuizen digitaal plaatsgevonden en konden we blijven
toezien op de voortgang van het proces.
We zien er enorm naar uit om weer bij elkaar kunnen komen en
donateursdagen en andere bijeenkomsten te kunnen organiseren.
Voorlopig hebben we hiervoor nog niets gepland omdat de verwachtingen
te onzeker zijn. Op 26 januari hebben we een webinar uitgezonden over
o.a. bewegen en nieuwe behandelmogelijkheden. Deze uitzending is terug
te zien op onze website bij 'Voor u'. Verderop in dit jaar liggen er plannen
om opnieuw een dergelijke uitzending te maken met nog te bepalen
onderwerpen.
Heeft u vragen over uw behandeling, wilt u met iemand bespreken of u de
juiste keuze heeft gemaakt, zijn er meer mogelijkheden dan die uw arts
met u besproken heeft? Dergelijke vragen kunt u elke werkdag stellen aan
de vrijwilligers van de 0800-telefoon.
Kees van den Berg
Voorzitter
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Hoe belangrijk voeding voor je is

‘Je bent
wat je eet’
Dit artikel gaat over voeding. Misschien heb je
kortgeleden gehoord dat je prostaatkanker hebt
en heb je nu ander dingen aan je hoofd.
Of weet je het al veel langer maar ligt je interesse
er gewoon niet. Toch is het verstandig te gaan
nadenken over je voeding omdat dit van invloed
kan zijn op je gezondheid. Ik hoop dat dit artikel je
daarbij op weg helpt.*1
‘Je bent wat je eet’.*2 Dat moet je niet letterlijk
nemen want ‘je gaat niet op een appel lijken als
je veel appels eet’. Het is figuurlijk bedoelt: wat je
eet bepaalt mede hoe goed (of slecht) het met je
gaat. Dat is ook niet helemaal waar, denk maar aan
aangeboren ziektes of ongelukken. Heel voluit zou
beter zijn: ‘Je lichamelijke
en geestelijke gezondheid
is voor een (belangrijk)
deel afhankelijk van wat
je eet en drinkt’.

Wat je eet

bepaalt mede

hoe goed (of slecht)

Met dat ‘voor een
(belangrijk) deel’ wil ik
vooral benadrukken dat
eten en drinken wel heel
belangrijk zijn, maar dat
ook andere zaken van
belang zijn. Zoals wel of niet roken, stress, de mate
van beweging. Daarover later meer.

het met je gaat

Fitter maken

Wat je eet en drinkt is dus erg belangrijk voor je
lichamelijke en geestelijke gezondheid. Ik werd me
daarvan bewust nadat ik eind 2016 te horen kreeg
dat ik uitgezaaide prostaatkanker heb. De eerste
maanden was ik zwaar depressief, daarna ben ik
op zoek gegaan naar wat me maar zou kunnen
helpen om ondanks die kanker nog lang en fit te
kunnen leven. Ik kwam er snel achter dat voeding
een sleutelrol kan vervullen. In veel boeken en op
allerlei sites las ik over wat gezonde voeding met

Hans Overbeeke: Ik heb nieuwe gerechten ontdekt.

je doet en in algemene zin je fitter kan maken.
Maar ook dat het kan bijdragen aan een betere
verwerking van behandelingen en medicatie.
Met andere woorden, dat voeding kan bijdragen
aan een betere kwaliteit van leven, ook als je
kanker hebt.*3
Veel van die sites zijn ‘niet erkend’ en mogen
daarom niet zomaar vertrouwd worden. Maar
ook het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WKOF)
heeft voedingsadviezen die goed aansluiten bij
de informatie die ik elders heb gevonden. Ik heb
gelezen dat het Erasmus MC is gestart met een
onderzoek naar mogelijk positieve effecten van
biologische groente en fruit.*4
Verstandig als iedereen met kanker zich verdiept in
dit onderwerp. ›
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Snelle hulp zijn de adviezen op de site van het
WKOF. Kort door mij samengevat:

Dat is geen probleem: er is op dat gebied veel
goede informatie te vinden over alternatieven.

1. Blijf op een gezond gewicht. Houd je
gewicht binnen gezonde grenzen en voorkom
gewichtstoename op volwassen leeftijd;
2. Kom in beweging. Maak lichaamsbeweging
onderdeel van je dagelijks leven—loop meer
en zit minder;
3. Eet veel volkorenproducten, groente, fruit en
peulvruchten. Maak volkorenproducten, groente,
fruit en peulvruchten, zoals bruine bonen en linzen
tot een belangrijk onderdeel van je dagelijkse
voeding;
4. Eet zo min mogelijk fastfood en ander
voorbewerkt voedsel waar veel vet, zetmeel of
suiker in zit;
5. Beperk het eten van rood en bewerkt vlees.
Eet weinig rood vlees, zoals rund-, varkens- en
lamsvlees. Eet weinig of geen bewerkt vlees;
6. Drink zo min mogelijk dranken met toegevoegde
suikers. Drink vooral water en ongezoete dranken;
7. Drink zo min mogelijk alcohol;
8. Gebruik geen voedingssupplementen voor de
preventie van kanker. Probeer de voedingsstoffen
die je nodig hebt alleen uit voeding te halen, tenzij
in overleg met arts.

Ik heb op diverse plaatsen gelezen dat bepaalde
soorten voeding specifiek bij prostaatkanker van
belang kunnen zijn. Zoals tomaten: die kunnen
(door het stofje lycopeen dat vooral in bereide
vorm zit) helpen de kans op prostaatkanker te
verminderen. Ook een mediterraan dieet zou goed
zijn. Dat komt goed uit want ik ben dol op Italiaans
eten. *5

Het is ook belangrijk om niet te roken. Voorkom
blootstelling aan tabak en te veel zon.

Voel me prima
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Na verloop van tijd ben ik een stapje verder
gegaan en ben - na een periode van steeds minder
vlees eten - vegetariër geworden. Ik eet geen
vlees meer en voel me prima. Zuivel gebruik ik
weinig: liever gebruik ik sojamelk en -yoghurt.
Als vegetariër moet je opletten dat je voldoende
voedingsstoffen, vitamines en mineralen
binnenkrijgt.

Ik las dat alle kruisbloemigen (zoals broccoli,
bloemkool, spruiten) gezond zijn bij
prostaatkanker. Net als rode appels, knoflook,
kurkuma en groene thee.

Nieuwe gerechten

Ik heb op mijn zoektocht naar gezonde voeding
ook nieuwe gerechten ontdekt. Zoals een geurige
Indiase linzensoep met veel kerrie (en extra
kurkuma) en kokosmelk. Ook Hollandse gerechten
zoals boerenkoolstamp is vega goed te doen: in
plaats van rookworst snijd ik een vegetarische
hamburger in blokjes, besprenkel deze met een
halve eetlepel zoete sojasaus en wat zwarte peper
en bak die knapperig in wat rijstolie. De jus is van
vega-poeder, met wat mosterd erbij smaakt alles
heerlijk.
De afgelopen jaren ben ik me meer bezig gaan
houden met voeding: goede ingrediënten en
recepten zoeken,
inkopen doen
en de bereiding
natuurlijk. Ik voel
me er fit bij en ik
vind het leuk om
te doen. ›

Verstandig als

iedereen met kanker
zich verdiept in dit
onderwerp

Het is wel verstandig goed te kijken of je niet
teveel eet (zwaarlijvigheid is niet gezond) en
of je voldoende eiwitten naar binnen krijgt.
Hiervoor gebruik ik de ‘Eetmeter’ van het
Voedingscentrum, deze staat als ’app’ op mijn
telefoon. Per dag vul ik in wat ik heb gegeten
en gedronken en kan direct zien of het aan de
norm voldoet. Het gaat over wat je over een
gemiddelde van 30 dagen eet. Een dag ‘in de fout
gaan’ is dus gelukkig te repareren. De Eetmeter
is gratis, actueel en geeft nuttige informatie over
bijvoorbeeld voedingswaarde van wat je eet en
advies over vitamines en mineralen.

De inkopen doe ik zoveel mogelijk lopend of met
de fiets. Dat brengt me bij mijn tweede spreuk:
een mens is gemaakt om te bewegen. Daarover
een volgende keer meer. n
Heb je vragen of wil je meer weten over dit
onderwerp? Neem gerust contact met me op via
een mail aan de redactie.

Een mens is
gemaakt om te
bewegen

voetnoten
*1

Ik ben Hans en kreeg in december 2016 de diagnose 'uitgezaaide prostaatkanker'. Ik heb hierover eerder
geschreven in dit blad. Mijn laatste verhaal vind je in de uitgave van juli 2020 en op de website van de 		
Prostaatkankerstichting onder 'ervaringsverhalen'.

*2 Dat is de titel van het boek van Prof. Dr. Tiny van Boekel met daarin heel uitgebreide informatie over voeding
en het effect daarvan op je gezondheid. Zie ook informatie bij o.a. Biomaatschappij.nl en het artikel van
Dr. Ondine van de Rest bij hetfittebrein.nl
*3 Zelf heb ik in het begin veel gehad aan het boek 'Eten tegen kanker' van dr. Richard Beliveau en
dr. Denis Gingras. Ik kreeg dat boek al direct van mijn dochter maar het duurde even voordat ik eraan toe was
om het te lezen.
*4 Zie Stichtingduos.nl/voedingstudie prostaatkanker d.d. 22 mei 2020. Het betreft onderzoek naar de invloed
van speciaal gekweekte groentes en fruit op langzaam groeiende prostaatkanker.
*5 Zie WKOF.nl/volg het mediterrane voedingspatroon. Over de rol van voeding is het WKOF altijd voorzichting.
In hun artikel van november 2020 schrijft men ‘.. het eten van gekookte/bereide tomaten en
tomatenproducten helpen mogelijk de kans op prostaatkanker verkleinen’.
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Christian Oerlemans, oud-reclameman
(o.a. Even Apeldoorn Bellen) en auteur van thrillers,
romans, kunst- en reclameboeken en gedichten.
www.christian-oerlemans.net

Bewustmaking
Van een Facebook vriendin kreeg ik een bericht
over kanker met het verzoek dit te kopiëren en

Afreageren op de mens die je het meest nabij
is. Dat is ook de strekking van dat FB verhaal: er
gaat veel kapot door kanker en niet alleen fysiek.

op mijn eigen pagina te zetten. Dus niet delen.

Je bent een eunuch, een castraat

Het is een lang verhaal, nogal confronterend ook.
Komt er op neer dat Facebook het medium is van
de oppervlakkigheid en dat een onderwerp als
kanker niet geliefd is. En ook dat het gezwoeg
van mensen met kanker graag vergeten wordt en
dat zo'n bewustmakingsverhaal toch niet wordt
gelezen. Haha. Zo'n 50 FB vrienden reageerden:
Gedaan! Tekst gekopieerd en op hun eigen
pagina geplaatst. Zoveel empathie, opwekkende
bijschriften. Ineens voelde ik mij bijna schuldig.
En erger; ineens voelde ik
dat ik kanker heb. Twee
dagen zat ik weer eens in
dat zwarte gat waarin je valt
als je gaat nadenken over je
ziekte en hoelang je nog...
Enfin. Van kanker word je niet
evenwichtiger.
Paar jaar geleden schreef ik
in dit Magazine de column
‘Vechten tegen kanker, hoe doe je dat?’ Ga op
zoek naar de kracht in jezelf was toen mijn
advies. Positief blijven, bewegen, gezond eten.
Ja ja open deuren. Nu twee jaar verder weet ik
dat het niet zo makkelijk is om palliatief vrolijk
verder te leven, ook al heb ik de neiging om
rottigheid weg te zetten in een humoristische
toonzetting.
Misschien ben ik in mijn columns niet altijd
even eerlijk, realiseeerde ik mij toen dat bericht
op Facebook voorbij kwam. Misschien doe ik er
te luchtig over, alsof mijn leven (nog) normaal
verloopt. Nou, nee hoor. Afgelopen dagen botste
ik zelfs met mijn geliefde Willemine, die echt
wel rekening met mij houdt. Maar soms ben
ik gewoon een klootzak - wel een toepasselijk
lichaamsdeel in dit geval. Meneer chagrijn.

Het is niet zo

makkelijk is om
palliatief vrolijk
verder te leven
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Zo kom ik vanzelf op het onderwerp seks.
Daarover wordt niet veel gecommuniceerd in de
prostaatzorg. Logisch, zorgers willen je niet bang
maken. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat
je een belangrijk lichaamsdeel kwijt raakt. Dat
kleine kliertje, niet groter dan een kastanje, is
toch een beetje het draaipunt van ons bestaan.
Ik ken mannen die een stuk darm kwijt zijn, een
urineblaas en zelfs een milt, en zelf ben ik in de
loop der tijden een galblaas, een blinde darm en
een half oor (huidkanker) kwijt geraakt.
Plus zeven lymfeklieren. Je kunt veel kwijtraken
en toch gewoon doorleven, maar zonder prostaat
wordt het anders. Je bent geen mens meer,
je bent een eunuch, een castraat. Daar kun je
behoorlijk depressief van worden, vooral als je
ook nog hormonen moet slikken...
Na mijn eerste schrik, acht jaar geleden, ging
ik positief aan de slag. Die 35 bestralingen
vielen wel mee, een avontuur eigenlijk,
waarover ik een boekje schreef. 'Avonturen in
prostaatkankerland', benoemde professor Simon
Horenblas het in zijn voorwoord. Ik dacht, of
liever hoopte, dat ik weer normaal aan de slag
kon. Liet mijn testosteronwaarde meten -dus
eigenlijk mijn mannelijkheid. Ja ik wilde weer...
maar kon ik het ook? Nou, nee, eigenlijk niet
want hoewel de erectie bevredigend was, deed
klaar komen pijn. De krampachtige sensatie die
in aanloop zo'n prettige stimulans is om verder
te gaan, maakte me bang. Een ijzeren vuist wilde
mijn onderbuik uitwringen. Er kwam niks. Ja, mijn
zaad wilde wel, maar kon geen kant op.
(Ik hoorde dat het verdwijnt via de blaas).
Prostaatkanker is nu een chronische ziekte,
waarmee je een tijdje kunt doorleven. ›

Zonder seks. Laastst mijn PSA weer laten meten.
Doe ik elke drie maanden. Rekende op een
lichte verdere stijging...maar mijn PSA bleek
gedaald van 2,2 naar de 1,7 van Juli vorig jaar.
Hoe, waarom, waardoor? Geen idee. Ik slik nog
steeds ca. 30% van de (protocol) voorgeschreven
hoeveelheid bicalutamide. Misschien helpt mijn
op eigen initiatief gebaseerd slikprogramma,
met uiteraard de bekende vitamines en
voedingssupplementen, maar ook met
NAC (N-Acetyl-L-Cysteïne) en
5-HTP(5-hydroxytryptofaan) en twee druppels
wietolie voor het slapen gaan.

Covid-19

Hier is nu 30 microgram COVID-19-mRNA-vaccin
bijgekomen. Ik werd geprikt in de Brabanthallen
en de organisatie is prima.
Veel leuke jonge helpers. Je wordt wel drie keer
gecheckt op medicijngebruik, trombosedienst,
bloedverdunners en ga maar door, hoewel

je verplicht een
vragenlijst hebt
ingevuld (waar kanker
niet opstaat) en een
medicatie-overzicht
van je apotheker moet
overleggen. De jongen
die mij hielp vroeg wat
bicalutamide was. Ik
heb prostaatkanker
zei ik. Daar keek
hij van op; was
ik dan de enige
prostaatkankerman die zich liet prikken? Volgens
mijn kansberekening moet hij er tientallen
voorbij hebben zien komen... Of durven die
mannen niet? Kan ik hen geruststellen; het
is een prikje van niks en ik had geen last van
bijwerkingen.
We hebben tenslotte al bijwerkingen genoeg. n

De jongen die

mij hielp vroeg wat
bicalutamide was.
Ik heb prostaatkanker zei ik
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Casemanager in beeld vanaf slechtnieuwsgesprek

‘Spin in het web’
<< Inge Dijkstra: Als hulpverlener ben je
nauw betrokken bij zo’n heftig moment.

tot oncologieverpleegkundige
gevolgd. Sinds negen jaar werk in
Alkmaar. De eerste jaren was ik
werkzaam op de afdeling chirurgie.
Toen ik toe was aan een nieuwe
stap in mijn carrière kwam er
een vacature voor casemanager
uro-oncologie voorbij. Daar heb
ik direct op gesolliciteerd. Geen
verkeerde stap, want ik werk daar
nu alweer vier jaar met veel plezier.

René Landman en Inge Dijkstra
Eerder in Nieuws is de rol van casemanager als
zorgprofessional belicht, deze komt in beeld als de
patiënt de diagnose prostaatkanker te horen krijgt.
In dit artikel spreekt regiovrijwilliger René Landman
met casemanager Inge Dijkstra (36), werkzaam op
locatie Alkmaar van Noordwest Ziekenhuisgroep,
over haar invulling van het vak en haar specialisme
op het gebied van seksualiteit.
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Hoe ben je terechtgekomen in de
functie van casemanager?
Na mijn diplomering tot
verpleegkundige heb ik in het OLVG
in Amsterdam gewerkt. Daar werkte
ik veel met oncologische patiënten
en wilde me verder verdiepen in de
oncologische zorg. Zodoende heb ik
de specialistische vervolgopleiding

Vertel eens over de functie
casemanager urologie in
Noordwest?
Als casemanager uro-oncologie ben ik er met
drie andere casemanagers verantwoordelijk
voor dat het zorgproces voor de urologische
kankerpatiënten goed verloopt. We begeleiden de
patiënt door het hele zorgproces. We zorgen voor
psychosociale ondersteuning, informatie over de
behandelingen en helpen patiënten weloverwogen
keuzes te maken over hun behandeling.
Wij zijn het aanspreekpunt, ook voor hun naasten.
Daarnaast zorgen we dat het logistieke proces
rondom de patiënt goed georganiseerd is.
We zorgen dat de patiënten snel terecht kunnen
voor vervolgonderzoeken en dat afspraken binnen
het ziekenhuis zo goed mogelijk aansluiten.
We werken nauw samen met verschillende
medische en verpleegkundige disciplines binnen
én buiten het ziekenhuis.
Eens per week is er een
Multi Disciplinair Overleg (MDO)
met alle urologen en andere
betrokken specialisten. De
casemanagers organiseren en
coördineren dit. Een casemanager
is dus eigenlijk een ‘spin in het
web’. ›

Wij zijn het

aanspreekpunt,
ook voor hun
naasten

Naast de patiëntenzorg werk ik aan
kwaliteitsverbetering. Dit doe ik door onder
andere ontwikkeling van zorgpaden en
informatiemateriaal.
Ik participeer in verschillende werkgroepen
en netwerken binnen en buiten het
ziekenhuis. Noordwest is aangesloten bij het
ProstaatKankerNetwerk Nederland. Dit netwerk
van ziekenhuizen werkt nauw samen op het
gebied van oncologische prostaatchirurgie.
Wanneer komt een casemanager in beeld?
Wanneer prostaatkanker is vastgesteld betrekt
de uroloog de casemanager bij het ‘slecht
nieuwsgesprek’. Zo weten we precies wat er
besproken wordt en kunnen zien hoe het met

Wat is de toegevoegde waarde van een
casemanager voor een prostaatkankerpatiënt?
Ik hoor van patiënten en hun naasten dat ze
het fijn vinden dat er een contactpersoon is die
ze bij vragen kunnen bereiken. Wanneer je net
hebt gehoord dat je prostaatkanker hebt staat
je leven op zijn kop. Veel patiënten ervaren
angst. Er komen vragen op als: ga ik nu dood,
is er een behandeling voor mij en wat heeft dit
voor effect op mijn
leven? Patiënten
kunnen ons
bereiken tijdens
ons telefonisch
spreekuur of ons
mailen.

Het ter sprake

brengen van de

seksualiteit kan

voor zorgverleners
lastig zijn

Locatie Alkmaar van Noordwest Ziekenhuisgroep

de patiënt en eventueel zijn partner gaat.
Na dit gesprek nemen we de tijd om in te gaan
op de emoties van de patiënt en nemen nog
eens de informatie door die zojuist door de
arts is gegeven. Als hulpverlener ben je nauw
betrokken bij zo’n heftig moment, je bouwt een
band op met de patiënt.
Het is gebleken dat patiënten tijdens het
‘slecht nieuwsgesprek’ weinig informatie
onthouden. Dus is het belangrijk dat de
casemanager deze informatie nog eens herhaalt
en in gaat op de vragen van de patiënt.
We nemen de routing van het behandeltraject
door en plannen vervolgafspraken in.

Ze stellen praktische vragen over de planning
of over een onderzoek of behandeling, maar
we geven ook psychische ondersteuning. We
bespreken problemen op gebied van relatie en
seksualiteit.
Wat moeten volgens jou de kenmerken zijn van
een casemanager?
Door de ervaring met oncologische patiënten
weet ik hoeveel impact de ziekte heeft op de
patiënt en zijn naasten. Je moet empathisch en
communicatief vaardig zijn. Het is belangrijk dat
je rust uitstraalt en het overzicht kan bewaren.
De patiënt moet het vertrouwen hebben dat
hij in goede handen is. Je moet goed kunnen
organiseren, sterk in je schoenen staan en ›
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durven opkomen
voor de patiënt.
Het is belangrijk
dat je een netwerk
van verschillende
disciplines
binnen en buiten
het ziekenhuis
opbouwt. Een goede
casemanager kent
de juiste wegen
naar de juiste
hulpverlener.

Spin in het web

Jij hebt als casemanager voor een specifiek
specialisme gekozen. Wat is je motivatie geweest?
De behandeling van prostaatkanker heeft vaak
ingrijpende gevolgen voor de seksualiteit van de
patiënt en zijn partner. Het is belangrijk dat de
patiënt daar goed van op de hoogte wordt gebracht
en de ruimte voelt om dit met een zorgverlener
te bespreken. Het ter sprake brengen van de
seksualiteit kan voor zorgverleners lastig zijn.
Het goed begeleiden van patiënten op dit vlak
vraagt specifieke kennis. Ik merkte dat ik zekerder
en deskundiger wilde worden op dit terrein en
heb daarom een Post-HBO opleiding seksuologie
gevolgd. Ik heb geleerd om seksuele problemen
bespreekbaar te maken. Veel tips en handvatten
kreeg ik van een ervaren seksuoloog die we hebben
geoefend met rollenspellen. Spannend, maar heel
zinvol.
Ook leerde ik te vragen naar klachten binnen de
seksuele beleving en dit te benaderen aan de hand
van een biopsychosociaal model. Dat betekent
dat je naar klachten kijkt vanuit verschillende
aspecten, zoals de relatie, het gevoel, het lichaam,
de cultuur en de ervaring die je hebt opgedaan.
Zo kun je de oorzaak van een probleem in kaart
brengen en je ziet minder snel iets over het hoofd.
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Ik kan nu beter bepalen welke klachten wij als
casemanagers zelf zouden kunnen oplossen en
wanneer ik een patiënt moet doorverwijzen naar
een andere zorgverlener zoals een seksuoloog.
In Noordwest zijn we een werkgroep seksualiteit
en intimiteit gestart. Hierin zitten verschillende
zorgverleners, zoals een internist-oncoloog, een
uroloog, een gynaecoloog, een seksuoloog en
verpleegkundigen. Samen willen we de kwaliteit
van zorg op gebied van seksualiteit bij kanker
verbeteren en andere collega’s motiveren en leren
dit onderwerp bespreekbaar te maken. Seksualiteit
is een belangrijk aspect in het leven en daar
moeten zorgverleners voldoende aandacht aan
besteden.

Welke problemen kunnen er ontstaan op gebied van
seksualiteit en intimiteit?
Seks en intimiteit zijn vaak niet meer hetzelfde
nadat patiënten te horen hebben gekregen dat ze
kanker hebben. Bij veel behandelingen die gegeven
worden bij prostaatkanker kunnen klachten op
seksueel gebied ontstaan. Mannen kunnen minder
zin hebben in seks en/of problemen krijgen met de
erectie. Ik hoor regelmatig dat mannen het gevoel
hebben dat hun mannelijkheid is aangetast. Dit kan
verschillende oorzaken hebben. Zoals emoties die
bij het hebben en verwerken van kanker ontstaan,
een ander zelfbeeld, vermoeidheid, schaamte of de
(gevolgen van de) behandeling.
Dit kan veel invloed hebben op de relatie. Veel
mannen vinden het moeilijk om hier over te praten
terwijl het erg belangrijk is om met elkaar naar
nieuwe vormen van intimiteit te zoeken.
Wanneer stel je dit onderwerp ter sprake?
Wanneer patiënten voorlichting krijgen over hun
behandeling leg ik uit wat de effecten kunnen zijn
op de seksualiteit. Goede en eerlijke voorlichting
hierover kan ervoor zorgen dat de impact op dit
gebied minder groot wordt. Door de seksualiteit
bespreekbaar te maken in aanwezigheid van de
partner opent dit een deur om dit ook thuis met
elkaar te bespreken.
Heb je nog tips en/of adviezen op het gebied van
seksualiteit voor prostaatkankerpatiënten en hun
naasten?
Het is belangrijk om veranderingen en zorgen over
seksualiteit en intimiteit met elkaar te bespreken.
Wanneer hier niet over gesproken wordt kan dit
negatieve invloed hebben op de relatie. Het is goed
elkaar te vertellen waar u wel of geen behoefte
aan heeft. Het is belangrijk om stil te staan bij de
gevoelens van uw partner. Vraag hoe de situatie
voor hem of haar is. Door dit bespreekbaar te
maken kunt u samen opzoek gaan naar andereof nieuwe manieren seksualiteit en intimiteit te
beleven.
Het is ook fijn van anderen te horen hoe zij met
deze problemen en veranderingen om gaan.
Hiervoor is het lotgenotencontact zeer geschikt.
Het uitwisselen van ervaringen en tips kan zowel
voor u als voor uw partner heel zinvol zijn.
Als u er samen niet uitkomt is het belangrijk om
hulp te vragen aan uw casemanager of specialist.
Samen met u kunnen zij kijken welke hulp nodig
is en u zo nodig doorverwijzen naar bijv. een
seksuoloog. n

Intensieve samenwerking tussen het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) en het toenmalige VUmc

Prostaatkankernetwerk
Nederland
Wim Nak
Al eerder schreven wij dat de vorming
van specialistische netwerken voor
prostaatkankerzorg in ons land naadloos
aansluit bij de visie die PKS hierover heeft
ontwikkeld.
In dit nummer nemen wij u mee naar het
Prostaatkankernetwerk Nederland in een
gesprek met Prof.dr. H.P Beerlage.
Harrie Beerlage is vanuit zijn functie als
duaal hoofd van de afdeling urologie van het
Amsterdam UMC tevens voorzitter van het
dagelijks bestuur van het netwerk.
Ontstaan van het netwerk?
Prof. Beerlage: ’Al voordat ik in Amsterdam
ging werken, nu bijna drie jaar geleden, was er
sprake van intensieve samenwerking tussen het
Antoni van Leeuwenhoek (AVL) en het toenmalige
VUmc, inmiddels één van de twee locaties van
AmsterdamUMC. Dit was met name op het terrein
van opereren om zodoende door bundeling van
kennis en kunde tot betere behandelresultaten
te komen. Bovendien: wanneer een uroloog heel
vaak dezelfde operatie doet, dan komt dat ten
goede van de patiënt. En er werd ook al langer
samen onderzoek gedaan.
Veel ziekenhuizen in de regio sloten zich in de
afgelopen jaren aan bij AmsterdamUMC en AVL.
Inmiddels omvat het netwerk vrijwel geheel
Noord Holland. Daarnaast zijn aangesloten
de diverse vestigingen van de Andros Mannen
kliniek in het land en ziekenhuis St Jansdal
in Harderwijk dat al sinds een jaar of vijf de
prostaatoperaties in het AVL laat uitvoeren.
Ons netwerk is nu al groot, maar groei is stellig
nog mogelijk, wanneer een ziekenhuis alsnog wil
aansluiten.’

Wanneer een
uroloog heel vaak
dezelfde operatie
Foto: Prof. Dr. H.P. Beerlage:
Er lopen binnen ons netwerk
momenteel meer dan 40
onderzoeken

doet, dan komt
dat ten goede
van de patiënt

Specialisatie?
Prof. Beerlage: ‘In de loop van dit jaar wordt het
punt bereikt dat alle prostaatkanker operaties,
waaronder ook de ingrepen die nu nog in
AmsterdanUMC locatie VUmc plaatsvinden, in het
AVL zullen worden uitgevoerd. In plaats daarvan
zullen in het VUmc veel meer blaaskanker
operaties worden verricht. Er werken in het AVL
straks acht urologen die samen nu al meer dan
500 prostatectomieën per jaar uitvoeren, groei
naar 750 per jaar ligt in de lijn der verwachting.
Ook enkele urologen uit andere ziekenhuizen
in het netwerk komen wekelijks in het AVL
opereren.
De specialisatie van de operaties heeft nu min of
meer wel zijn beslag gekregen. De tijd is rijp om
onze aandacht binnen het netwerk ›
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Netwerksamenstelling

op de behandeling middels bestraling te richten.
Daarbij is van belang dat de radiotherapeuten van
de diverse ziekenhuizen nog nadrukkelijker hun
mogelijkheden afstemmen en hun techniek en
resultaten onderling monitoren. Ook bij bestraling
geldt: zorg dichtbij waar het kan en verder weg als
daar meer kans van slagen is voor de patiënt’
En bij de diagnose?
Prof. Beerlage: ’In alle
ziekenhuizen kan een up
to date diagnose worden
gesteld. Natuurlijk hebben
niet alle ziekenhuizen
de mogelijkheid van de
PSMA- PET/CT-scan, maar
er is wel bijna overal MRI
beschikbaar. Voorts wordt
overal gewerkt volgens
hetzelfde zorgpad. De
procedures zijn hetzelfde.
Ook wanneer een patiënt
voor zijn operatie naar een
andere ziekenhuis locatie
van het netwerk gaat,
c.q. het Antoni van Leeuwenhoek, dan blijkt dat
onder meer de goede onderlinge contacten tussen
bijvoorbeeld de oncologie verpleegkundigen ertoe
bijdragen dat de patiënt zich overal gekend voelt’.

zijn behandeling heeft ervaren (PREM’s) en in welke
mate de behandeling medisch gezien geslaagd is
(PROM’s).
Momenteel zijn we bezig om een grote database op
te zetten, Castor genaamd, met de bedoeling dat
we na invoering ervan overal op dezelfde manier
met resultaten en de vergelijking daarvan omgaan.’
Nog een slotopmerking?
Prof. Beerlage: ‘Van ons netwerk mag
je gerust zeggen: het geheel is meer
dan de som der delen. Door goed
samen te werken, door onderlinge
kennisuitwisseling, tillen we elkaar
op een hoger plan. Dit doen we
door zogenaamde kwaliteitscycli
waarbij de verschillende operatie
technieken onderling worden
vergeleken, bijgeslepen en kort
cyclisch geëvalueerd en bijgesteld
waar nodig. Als gevolg daarvan
wordt de patiënt in ons netwerk nu
nog beter behandeld dan voorheen
toen we allemaal nog apart werkten.
We monitoren onze resultaten nog beter, leren
daarvan, voeren verbeteringen door en verhogen
onze kwaliteit continu.’ n

Er werken in het
AVL straks acht

urologen die samen
nu al meer dan 500
prostatectomieën
per jaar uitvoeren
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Doet het netwerk veel onderzoek?
Prof. Beerlage: ‘Er lopen binnen ons netwerk
momenteel meer dan 40 onderzoeken. Vele
promovendi werken daarmee aan verbeteringen in
diagnostiek, behandeling en kwaliteit van leven. De
patiënten vullen vragenlijsten in over hun kwaliteit
van leven, zowel bij de start van hun benadeling
als na 1, 2 en 3 jaar. Onze onderzoekers verkrijgen
daaruit waardevolle informatie. En we hanteren
ook vragenlijsten waaruit wij leren hoe de patiënt

Meer info:
www.prostaatkankernetwerk.nl

deel 1

Behandeling van
prostaatkanker:
hormonale interventies
<< Maarten van Elst, verpleegkundig specialist
in het UMC Utrecht

Hormoontherapie (HT) is een veel voorkomende
behandeling voor mannen met de diagnose
prostaatkanker. Androgeen deprivatie therapie
(ADT) is een meer specifieke beschrijving voor
dezelfde behandeling. Het doel van HT is om
het testosterongehalte van de man zo laag
mogelijk te krijgen, ook wel castratieniveau
genoemd. Testosteron wordt in de teelballen
en in de bijnieren aangemaakt. Testosteron is
‘de voedingsbron’ voor prostaatkankercellen.
Dit geldt zowel voor tot de prostaatbeperkte
ziekte als ook bij lymfogene en/of hematogene
metastasen.

Maarten van Elst
Van Maarten van Elst, verpleegkundig specialist
in het UMC Utrecht werd recent in Operationeel,
het vakblad van de operatie-assistenten een
omvangrijk overzichtsartikel geplaatst over
hormoontherapie bij prostaatkankerpatiënten.
In dit nummer treft u het eerste deel aan
dat gaat over de eerstelijnsbehandeling.
Het tweede deel, over de behandeling na
castratieresistentie, nemen op in Nieuws 39.

De prostaat is een klier die PSA (Prostaat
Specifiek Antigeen) maakt. PSA zorgt voor
vervloeiing van het ejaculaat bij een man.
Het merendeel van het PSA wordt door de
prostaat dus uitgescheiden, maar een klein deel
van het PSA komt ook in de bloedbaan terecht.
Hoe groter de prostaat is hoe meer PSA in de
bloedbaan terechtkomt, en
hoe hoger de serum
PSA-meting. Onder invloed
van testosteron groeit de
prostaat. Hoe ouder een man
is hoe groter de prostaat en
des te hoger het serum PSA.
Als de prostaat ontstoken is
of als de prostaatkankercellen
kwaadaardig worden, scheiden
de cellen relatief veel PSA uit
in de bloedbaan het wordt het
PSA relatief nog hoger.

Testosteron is

‘de voedingsbron’
voor prostaatkankercellen

Zowel door medicatie (chemische castratie)
als door een operatie (chirurgische castratie)
kan het testosterongehalte naar een zo laag
mogelijke waarde gebracht worden. ›
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Chemische castratie kan bereikt worden door
de testosteronreceptor te blokkeren
(antiandrogeen) of door het hormonale
(feedback-)systeem te ontregelen, waardoor
testosteron niet meer aangemaakt wordt.
Doordat het testosteron daalt zullen de
prostaatkankercellen in winterslaap gaan en als
gevolg hiervan zal de serum PSA-waarde dalen.
Aan de hand van het serum PSA kan dus goed het
behandeleffect gecontroleerd worden. Alle typen
chemische en chirurgische castratie kennen veel
bijwerkingen die vaak vergeleken kunnen worden
met overgangsklachten van vrouwen.
Als verpleegkundig specialist oncologische
urologie behandel en begeleid ik mannen met
prostaatkanker. HT is hierbij een onderdeel.
In mijn uitleg aan mannen en hun
partners vergelijk ik de werking van HT op
prostaatkankercellen wel eens met sponsen. De
sponsen worden met castratie niet
weggenomen, maar worden wel
samengeknepen. Als HT gestopt
wordt, de tumor in kracht toeneemt
of de behandeling niet sterkt
genoeg blijkt, zullen de sponsen
weer in omvang toenemen. Deze
processen hebben effect op en
consequenties voor patiënt én
partner, daar er lichamelijk en
geestelijk veel verandering zal
ontstaan, wat van invloed kan zijn
op de patiënt zelf, zijn relatie en zijn
omgeving.

Het is een

kleine ingreep
met een duur

van ongeveer
een halfuur

De chirurgische castratie
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De testosteronproductie vindt met name
plaats in de teelballen. Door middel van een
orchidectomie (verwijderen van de teelballen)
daalt de testosteronproductie met ongeveer
95%. De testikels worden in tegenstelling tot
de behandeling van teelbalkanker niet geheel
weggenomen. De procedure bij prostaatkanker
wordt ook wel de intracapsulaire orchidectomie
volgens Riba genoemd. Hierbij wordt alleen dat
weefsel weggehaald uit de teelbal dat testosteron
produceert. Een sneetje in het scrotum (balzak)
volstaat om tot de binnenzijde van de beide
testikels te kunnen komen. Het scrotum verandert
niet in een ‘zak zonder ballen’ omdat het kapsel
van de teelbal aanwezig blijft en zich weer vult met
vocht. Het is een kleine ingreep met een duur van
ongeveer een halfuur.
Voor veel mannen is deze procedure voldoende
om het testosterongehalte tot castratieniveau te
krijgen, waardoor de prostaatkankercellen stoppen
met groeien

Bij de follow-up worden de bloedwaarden
gemonitord en zal de PSA-waarde laag
moeten zijn. PSA wordt als het ware een soort
tumormarker. Als na verloop van tijd het PSA
oploopt, is dit een teken van toename van
tumoractiviteit. De noodzaak van een aanvullende
systemische therapie wordt dan besproken om de
tumoractiviteit en -effectiviteit te remmen. Meestal
wordt dit gedaan in eerste instantie met een
antiandrogeen, een tablet (bicalutamide) dat oraal
ingenomen wordt.

De chemische castratie

Als gekozen wordt om m.b.v. medicatie het
castratieniveau te bereiken, wordt dit chemische
castratie genoemd. Chemische castratie werkt in
op het hormonale systeem van de man met als
doel de aanmaak van testosteron te reduceren.
Hierdoor krijgen de prostaatkankercellen geen
voeding meer en worden zij in een soort slaapfase
gebracht. Er kan gekozen worden voor chemische
castratie in tabletvorm: een antiandrogeen,
bijvoorbeeld bicalutamide, als monotherapie.
Hierbij wordt met een niet-steroïde structuur de
binding aan de androgeenreceptor onmogelijk
gemaakt en wordt de werking van testosteron
tenietgedaan. Door deze remming treedt afname
van de prostaattumoren op. Dit wordt onder
andere zichtbaar door een dalend PSA.
Tegenwoordig wordt meestal bij een
medicamenteuze behandeling gekozen voor
subcutane injecties, omdat bij langdurig gebruik
van antiandrogenen pijnlijke borstgroei kan
ontstaan. Maar zeker ook omdat medisch
wetenschappelijk onderzoek aangaande
effectiviteit van HT meestal de hormooninjectie
betreft.
De hormonale injecties kunnen in twee soorten
onderverdeeld worden: die de luteïniserend
hormoonproductie stimuleren of juist
tegenwerken: een luteïniserend hormoon releasing
hormoon (LHRH)-agonist of -antagonist.
LHRH-antagonist bindt zich aan de receptoren in
de hypofyse. Hierdoor ontstaat een snelle afname
van de testosteronafscheiding in de teelballen.
LHRH-agonist zet via de hypothalamus de
hypofyse aan tot productie van o.a. LH. Bij
aanhoudende prikkeling vindt uitputting plaats
van de hypofyse, waardoor uiteindelijk de
testosteronaanmaak en -waarde zal afnemen.
Door deze extra prikkeling van de hypofyse zal het
lichaam eerst meer testosteron aanmaken. Hierna
krijgt de hypofyse geen signaal meer en zal de
testosteronaanmaak stoppen. ›

Dat is het daadwerkelijke behandeleffect van
LHRH-agonist. Echter, totdat deze uitputting
is opgetreden kan de tijdelijke toename van
testosteron ertoe leiden dat er (door explosieve
groei van prostaatkankercellen) verergering
van ziekte ontstaat. Immers testosteron is
de voedingsbron van prostaatkankercellen.
Om dit effect te blokkeren, wordt in deze
periode antiandrogeen (bicalutamide) gebruikt
zodat het testosteron niet kan binden aan
de androgeenreceptor waardoor de flare up
verminderd wordt.
LHRH-antagonist is een injectie die zorgt voor
een depotwerking van een maand. Na enkele
maanden heeft het de voorkeur om over te
stappen naar een LHRH-agonist.
Bij LHRH-agonisten is er een keuze tussen
injecties die maandelijks, driemaandelijks of
halfjaarlijks toegediend worden.
Het effect van deze hormonale injecties is
meetbaar omdat in het bloed de PSA-waarde
zal dalen. Als blijkt dat de PSA-waarde weer
toeneemt, lijken de prostaatkankercellen zicht te
onttrekken aan de androgeendeprivatietherapie.
Door een antiandrogeen toe te voegen aan de
LHRH-agonist wordt het testosteron harder
geblokkeerd en keert de remming terug.
Dit wordt dan totale androgeenblokkade
genoemd. Dit heeft als doel de PSA-waarde
weer te doen dalen. Ook deze totale
androgeenblokkade is tijdelijk wat zichtbaar
wordt in een weer stijgende PSA-waarde. Als de
antiandrogeenblokkade weer gestopt wordt, kan
er wederom PSA-daling volgen. Meestal is dit
laatste effect echter maar van korte duur.

De hormonale
injecties kunnen
in twee soorten

Als de prostaatkankercellen helemaal
niet meer gevoelig zijn voor de
androgeendeprivatietherapie, wordt gesproken
van castratieresistent prostaatcarcinoom.
Een tweede lijn systemische therapie is dan
nodig. Een ander soort antiandrogeen zoals
abirateron of enzalutamide kan ingezet worden
als combinatietherapie naast de LHRH-agonist.
Gezien de kosten en bijwerkingen moet goed
overwogen worden wanneer deze tweede lijn
hormoontherapie gestart moet worden.

Hormoontherapie bij een lokaal
curatieve behandeling

Hormoontherapie wordt bij een in opzet
genezende behandeling altijd toegepast in
de vorm van chemische castratie. Dit heeft
te maken met de tijdelijke noodzaak van de
therapie. Chirurgische castratie is immers
onomkeerbaar. Indien een patiënt met
gelokaliseerde prostaatkanker kiest voor een
(robotgeassisteerde) radicale prostatectomie,
komt hij op een wachtlijst. Soms is er een
indicatie, vanwege de lengte van de wachtlijst of
onrust bij de patiënt, dat gekozen wordt om het
lichaam ongevoelig te maken voor testosteron,
zodat uitbreiding van ziekte tegengegaan wordt.
Dit gebeurt met oraal antiandrogeen.
Bij een radiotherapeutische behandeling,
uitwendige bestraling van de prostaat, is
hormoontherapie een aanvulling op de
behandeling als dat nodig is binnen een
genezende setting. De hormoontherapie
werkt dan als een sensitizer waardoor de
prostaatkankercellen nog gevoeliger worden voor
de bestraling. Door de hormoontherapie werken
DNA repair-genen in de prostaatkankercellen
minder goed, waardoor de radiotherapie meer
onherstelbare schade aan kan richten en de
prostaatkankercellen te gronde gaan. n
In Nieuws 39 komt aan de orde hoe
hormoontherapie wordt ingezet als genezen niet
meer mogelijk is.

onderverdeeld
worden
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De stand van het fietszadel

Welk fietszadel bij
prostaatklachten?

Harm Kuipers
Onlangs vroeg een lezer aan de redactie van
Nieuws of we aandacht konden besteden aan
fietszadels bij mannen met prostaatklachten.
Een goede suggestie, want fietsen is een prima,
corona-veilige vorm van fysieke beweging en nu
de winter weer voorbij is zullen mensen er meer
op uit gaan trekken.

Doof gevoel in de penis

Bij zitten op het fietszadel komt de meeste
druk gewoonlijk op de zitbeenderen en in iets
mindere mate op de bekkenbodem. Echter,
afhankelijk van lichaamsbouw, lichaamsgewicht,
houding op de fiets (bekkenkanteling) en vorm,
breedte en zachtheid van het zadel kan de
drukverdeling verschillen. Ook de stand van het
zadel heeft invloed op de drukverdeling over
het zitvlak. Een zadel dat aan de voorkant iets
hoger staat dan de achterkant verhoogt de druk
ter hoogte van de basis van de penis. Dat kan
niet alleen tot irritatie van de plasbuis leiden
(brandend gevoel, vooral bij plassen), maar ook
tot een doof gevoel in de penis.

In het algemeen wordt aangeraden om de
stand van het fietszadel vlak (waterpas) te
hebben. Een doof gevoel in de penis tijdens
het fietsen is echter ook bij juiste zadelstand
een veel voorkomende klacht en ontstaat
meestal doordat de fietser naar de voorkant
van het zadel schuift. Dan komt er meer druk
op de voorkant van de bekkenbodem, waardoor
zenuwen en bloedvaten naar de penis worden
afgeklemd. Meestal verdwijnt de doofheid snel
wanneer men meer naar de achterkant van het
zadel schuift. Echter, wanneer gevoelloosheid
langere tijd blijft bestaan kan er schade
aan de zenuwen ontstaan met soms zelfs
erectiestoornissen. Gelukkig herstellen de
gevoelloosheid en erectiestoornissen meestal
binnen een paar dagen.
Omdat bij fietsen via de bekkenbodem druk
op de prostaat kan worden uitgeoefend, kan
na een fietstocht voorafgaand aan een
PSA-meting, de waarde mogelijk iets verhoogd
zijn. De verhoging na fietsen is echter heel
beperkt en niet echt van invloed op het beleid
bij diagnostiek en behandeling. Een echte
verhoging van de PSA, zonder dat er sprake is
van prostaatkanker, wordt vaak gezien bij een
ontsteking van de prostaat (prostatitis). ›
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Aanschaf zadel is persoonlijk

Omdat mensen verschillend gebouwd zijn is het
aanschaffen van een goed, lekker zittend zadel
heel persoonlijk. De hardheid van een zadel
hangt af van de persoonlijke voorkeur. Bij langer
durende tochten blijkt een wat harder zadel in
het algemeen comfortabeler dan een zacht zadel.
Ook de breedte van een zadel kan verschillen. Een
breder zadel kan bij langere tochten gemakkelijk
schuring en irritatie aan de binnenkant van de
dijen geven. Wielrenners die vele uren op het zadel
doorbrengen hebben niet voor niets bijna altijd
een vrij smal en hard zadel,
vaak met in de lengterichting
een uitholling in het midden,
om de ‘edele delen’ te
ontlasten.

uitholling in het midden. Zo’n uitholling in het
midden kan ook helpen bij het tegengaan van
doofheid van de penis en erectiestoornissen,
zoals aangetoond in een onderzoek uit 2007,
gepubliceerd in het British Journal of Urology
International (volume 99, pagina’s 135-140).
Kortom, prostaatklachten, prostaatkanker of een
behandeling daarvoor, hoeven geen redenen te
zijn de fiets te laten staan.
Wat prijzen van fietszadels betreft zijn er grote
verschillen en een duurder zadel zit niet altijd
lekkerder dan een goedkopere.
Kortom, laat je bij het kopen van
een zadel adviseren door een
ervaren vakman die bij voorkeur
zelf ook fietst. Want die weet door
kennis en eigen ervaring waar je
op moet letten. n

Fietsen is een

Bij mannen met
prostaatklachten, zoals
prostatitis of na focale
behandeling, bestraling of
prostaatverwijdering, wordt
een zadel aangeraden met
de reeds genoemde, in de
lengterichting lopende

prima, corona-

veilige vorm van
fysieke beweging
nu de winter weer
voorbij is

Een site met nuttige informatie
over onder andere zadels is de
site van de fietsersbond:
https://www.fietsersbond.nl/
de-fiets/onderdelen/zadels-enzadelpijn/

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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De POWER-studie

Erectiestoornissen
blijven een probleem
Echografie afbeelding van de prostaat met een
bestralingsplan van alleen één helft van de prostaat.
Groene lijn = helft van de prostaat
Oranje lijn = marge rondom de prostaat
Gele cirkel = plasbuis
Donker blauwe lijn (onderaan) = endeldarm
Aqua blauwe lijn = de voorgeschreven dosis rondom
de helft van de prostaat

Voor de behandeling van prostaatkanker
zijn er diverse methoden. Voor tumoren
in een beginstadium kan gekozen worden
tussen waakzaam afwachten, een operatie,
uitwendige bestraling of inwendige bestraling
(brachytherapie).

Brachytherapie

Ongeveer 10% van de patiënten kiest voor
brachytherapie.
Er zijn twee methoden voor brachytherapie.
De eerste is het inbrengen van radioactieve
jodium-125 bronnen in de prostaat (Low-Dose
Rate). Dit zijn kleine staafjes van zo’n 5 mm
lang die permanent in de prostaat gebracht
worden. De radioactieve straling bestrijdt in

een aantal weken de kwaadaardige tumor.
De tweede vorm wordt gedaan middels het
plaatsen van buisjes in de prostaat waarin een
High-Dose Rate iridium-192 radioactieve bron
ingebracht wordt. Met deze techniek wordt in de
regel twee kortdurende bestralingen gegeven.
Deze High-Dose Rate radioactieve bron blijft
niet permanent in het lichaam maar alleen
gedurende de kortdurende bestraling.
Omdat met brachytherapie de radioactieve
bronnen in de prostaat geplaatst worden is het
mogelijk om zeer plaatselijk de bestralingsdosis
te geven. Daarbij is de dosis rondom de
bronnen zeer hoog, hetgeen ook het succes van
brachytherapie verklaart.

Bijwerkingen

Brachytherapie, net als iedere andere
behandeling, geeft ook bijwerkingen. Vanwege
de lage dosis op de
endeldarm is de kans op
blijvende bijwerkingen
aan de endeldarm gering.
Ongeveer vijf procent
van de patiënten heeft
last van bv. bloed bij de
ontlasting. Meer kans is
op blijvende plasklachten
in de vorm van zwakke
plasstraal, vaak plassen
en/of het plassen niet
kunnen uitstellen. Deze klachten komen door
o.a. de hoge dosis op de plasbuis. Een derde,
vaak gehoorde klacht, is verminderde erecties bij
ongeveer 50% van de behandelde patienten. ›

De erecties zijn

minder stevig of

zijn van korte duur
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Er zijn twee

De erecties zijn minder stevig
of zijn van korte duur en in een
aantal gevallen zelfs volledig
afwezig. In de spreekkamer
wordt deze klacht vaak
besproken, met name als
blijkt dat de kanker onder
controle is en de gevolgen van
behandeling langzamerhand
naar voren komen. Echter, niet alle mannen durven
hierover te praten. Een aantal patiënten heeft
baat bij gebruik van medicatie om de erecties te
stimuleren, echter bij lange na niet iedereen.

methoden voor

met een groep gehele prostaat
brachytherapie.

Voor patiënten die aan de
POWER-studie meedoen zal het
lot bepalen welke behandeling zij
krijgen. Aan deze studie zullen
254 patiënten meedoen uit
meerdere landen in Europa en uit
Australië. Nederlandse instituten die aan de studie
meedoen zijn: Academisch Medisch Centrum
(Amsterdam UMC), MAASTRO Clinic (Maastricht),
Radiotherapie Groep (Arnhem en Deventer) en
Universitair Medisch Centrum Utrecht (Utrecht).

brachytherapie

POWER-studie

Het Amsterdam Universitair Medische Centra
en de UroGEC groep (Europese urologische
brachytherapievereniging) hebben het initiatief
genomen om onderzoek te doen naar verminderen
van de bijwerkingen bij brachytherapie en
met name de erectiestoornissen. Voor de
erectie is het onder andere van belang dat de
zogenaamde neurovasculaire bundel intact is.
De neurovasculaire bundel is een netwerk van
bloedvaten en zenuwen die ter weerszijde van
de prostaat naar de penis gaat. Beschadiging van
de neurovasculaire bundel door bestraling kan
erectiestoornissen veroorzaken.
De gebruikelijke techniek voor brachytherapie
is om de gehele prostaat te behandelen. In
de POWER studie (Partial Or Whole gland for
ERections) wordt onderzocht of een andere
behandelingsmethode minder gevolgen heeft op
de erecties. In deze studie krijgt de helft van de
patiënten brachytherapie maar op één helft van
de prostaat (zgn. focale brachytherapie). Op deze
manier wordt de neurovasculaire bundel aan de
andere zijde van de prostaat gespaard en hopelijk
is dat genoeg om de erecties te behouden.
Om in aanmerking te komen voor een halfzijdige
bestraling van de prostaat is het belangrijk dat
de tumor zich aan één kant van de prostaat
bevindt. Dit kan vastgesteld worden middels
een multiparametrische MRI en het nemen van
biopten (weefselstukjes) uit de prostaat. Andere
belangrijke criteria zijn de PSA-waarde in het
bloed en de agressiviteit van de tumor
(zgn. Gleason score). De PSA waarde moet onder
de 15-20 ng/mL zijn en de Gleason score moet
6 of 7 zijn.
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Om de effectiviteit van een halfzijdige
brachytherapie van de prostaat te kunnen
vaststellen wordt een groep patiënten met
halfzijdige prostaat brachytherapie vergeleken

Patiënten krijgen voor behandeling een vragenlijst
uitgereikt met vragen over eventuele klachten op
het gebied van de erecties, plassen en ontlasting.
Na de behandeling worden deze vragen nog
meerdere keren gesteld middels de vragenlijsten
zodat de onderzoekers een indruk krijgen van het
effect van de behandeling op de erecties, plassen
en ontlasting.

Deze studie zal antwoord geven op de vraag of
het mogelijk is met halfzijdige brachytherapie de
erecties te behouden bij prostaatkankerpatiënten.
Tevens zal deze studie een antwoord geven over
de veiligheid van deze benadering.
De studie wordt financieel gesteund door het
Koning Wilhelmina fonds, Maarten van der
Weijden Foundation, Deutsche Gesellschaft für
Urologie en Elekta en onderschreven door de
Prostaatkankerstichting. De informatie is ook
te lezen op Kanker.nl (https://www.kanker.nl/
trials/982-power-studie-prostaatkanker--).
Patiënten die geïnteresseerd zijn kunnen contact
opnemen met de radiotherapieafdelingen van
bovengenoemde centra of deze behandeling/
studie bespreken met de eigen arts. n
Dr. Bradley Pieters, radiotherapeut
Studiecoördinator POWER-studie
Amsterdam UMC, locatie AMC

Prostaatkanker,
melanoom en keuzes
Mij is nooit
verteld dat er
In mei 2018 is bij mij basaalcelcarcinoom
vastgesteld, ik was toen 78 jaar, enkele maanden
later is daar ook prostaatkanker bijgekomen.
Mijn PSA was 80, de Gleasonscore 9. Wij
verhuisden van Drenthe naar Zandvoort,
in Zandvoort is direct de behandeling met
bicalutamide gestart. De nieuwe huisarts
verwijderde het basaalcelcarcinoom en
na enkele scans, o.a. in het Antonie van
Leeuwenhoek, kreeg ik hormoontherapie
doormiddel van een driemaandelijkse injectie
met Zoladex en 35 x uitwendige bestraling.
De hormoontherapie volg ik nog steeds.
In augustus 2020 werd tijdens een controle bij
de dermatoloog vanwege plaveiselcelcarcinoom
in mijn gezicht ook een melanoom gezien in
mijn rechter borsthelft. Drie dagen later werd de
melanoom in het ziekenhuis verwijderd en werd
een biopt genomen uit de regionale lymfeklier.
Er werd een micro-uitzaaiing vastgesteld, ik
werd doorverwezen naar het Antonie van
Leeuwenhoek voor immuuntherapie. Door de
prostaatkanker kwam ik niet in aanmerking voor
deze behandeling.

Voel me gezond

Op een PET-PSMA scan werd een kleine afwijking
in mijn linker heupkom gezien. Hiervoor ben ik
niet behandeld. Momenteel loopt mijn PSA weer
op, die is nu 8.2. Ik blijf onder controle voor
zowel de prostaatkanker, het melanoom en de
plaveicelkanker.
Ondanks alles voel ik me gezond. Ik wandel
elke dag ongeveer acht kilometer en doe 's
morgens een oefenprogramma en ben ook
huisman/mantelzorger.

keuzes gemaakt

Na mijn relaas
kom ik bij de
titel van dit
verhaal. In
Nieuws lees ik
regelmatig over de keuzes die patiënten
maken, moeten maken of willen maken?
Dat ontgaat mij. Mij is nooit verteld dat er
keuzes gemaakt kunnen worden anders dan
niets doen of behandelen. De behandelingen
die ik heb ondergaan zijn voortgekomen uit
overleg in diverse MDO-groepen. Geen één arts
heeft mij een ander behandelplan voorgelegd.
De gesprekken met mijn huisarts waren wel
verhelderend en alle behandelingen hebben
mij blijkbaar prima geholpen. Ik vraag me
weleens af of ik assertief genoeg ben
geweest? n

kunnen worden

Adri de Fluiter,
Zandvoort
adridefluiter@gmail.com

Naschrift van de redactie
Ofschoon de schrijver best tevreden is
over zijn behandelingen, moet volgens de
medische standaarden (en zelfs volgens de
wet) elke patiënt na de diagnose goed worden
geïnformeerd over de ziekte en de mogelijke
behandelopties. De patiënt moet verder
informatie krijgen over de voor- en nadelen
van elke behandeloptie. Vervolgens kan dan
in overleg met de behandelaar een
weloverwogen keuze voor een bepaalde
behandeling worden gemaakt
(‘samen beslissen’).
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De baard verhaart niet
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Het is een leuk gesprek, een paar maanden
geleden, met de oncoloog. Het is dan ook een
vriendelijke oncoloog die Vincent, zoals alle
mensen die ik ken die Vincent heten aardig zijn.
We hebben ook reden tot optimisme want de PSA
is gedaald van 22 naar 15. Wel zegt hij erbij dat door
de cocktail aan medicijnen de baard kan uitvallen
en de baardgroei zal verminderen, of andersom.
Ik weet het niet meer.
Op weg naar huis denk ik aan mijn baard. Het is
een klein actueel baardje zonder noemenswaardige
aanwezigheid en wie zou hem eigenlijk missen?
Als er iets uit te vallen valt dan moet het wel de
moeite waard zijn. Met mijn levensmotto alles of
niets besluit ik me vanaf dat moment niet meer te
scheren. Voor de harmonie laat ik dan ook maar
mijn haar groeien. Ik ben benieuwd hoe het zal
staan.

Mijn dingetje
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Het valt allemaal nogal tegen, of mee, net hoe je
er tegenaan kijkt. Mijn haar groeit als een wilde
en mijn baard kan heel goed meekomen, als is hij
inderdaad wat trager dan ik gewend ben, maar
van uitval is geen sprake, hoe ik mijn kussen in

De PSA
is gedaald van
22 naar 15
de vroege morgen ook afspeur. Zo verwilder ik te
midden van mijn keurige kleinstedelijke omgeving,
die zich afvraagt wat er toch aan de hand is, maar
ik leg het maar aan een paar mensen uit. Het is
mijn dingetje met de oncoloog.
Het is een prettig gesprek afgelopen maandag, met
Vincent. Ik leg hem uit waarom ik er zo verwilderd
uitzie en hij begint te lachen: ‘Kun je nagaan hoe
lang de baard geweest zou zijn zonder medicijnen.’
Ja, zo lust ik er nog wel één, zou mijn goede vader
zeggen. Dat zullen we nooit weten. De PSA is
gedaald van 15 naar 6 en dat is opnieuw reden tot
grote vreugde en we praten nog wat na over onze
dochters en dan maken we een nieuwe afspraak in
maart.
Thuis kijk ik nog eens in de spiegel. Het is niks.
Lief vraagt of ik nog wil dat ze mij mooi vindt.
IJdel als ik ben en geliefd als ik wil zijn scheer ik
onmiddellijk mijn baard af. Dan ga ik naar Anja
op de hoek van de Kerkstraat en het Zonnepad.
Zij knipt mijn haar. Er ligt een mooi zwart pruikje
op de grond, met wat grijze streken. Op weg naar
huis voel ik de winterse kou met mijn wangen
spelen. n

Na drie maanden niet langer incontinent

Bekkenbodemgedoe
Begin 2020 werd bij mij prostaatkanker
geconstateerd. Wat dan volgt voelt als een
rollercoaster: veel onderzoeken, in verschillende
ziekenhuizen en veel ongerustheid.
Toen ik in maart 2020 in het Flevoziekenhuis de
omvang van tumor te horen kreeg en duidelijk
was wat de volgende stappen waren heb ik in de
loop van de dag mijn kinderen geïnformeerd. Ze
zijn bijna allemaal werkzaam in de zorg. Mijn zoon
(toen: verpleegkundige op een afdeling urologie)
leek niet zeer onder de indruk, maar zei terloops:
‘dan moet je bekkenbodem oefeningen gaan doen’.
Tijdens het laatste gesprek met de uroloog
waarin wij bespraken naar welk
behandelend ziekenhuis ik wilde
gaan besprak ik zijn opmerking
met haar en zij maakte een
verwijsbrief voor de

bekkenbodemfysiotherapeut bij de zorggroep
(mevrouw Huffmeijer). Nog diezelfde middag heb
ik een afspraak met haar gemaakt (natuurlijk
telefonisch: rare tijden).

Van achteruit leunen geen sprake

Een totaal onbekende wereld: dat
bekkenbodemgedoe. Tijdens de consulten werd
mij duidelijk wat het was, wat het deed en vooral
hoe ik ervoor kon zorgen dat deze spieren vóór de
operatie al sterker werden, zodat het voorspeld
urineverlies (uroloog van het behandelend
ziekenhuis had een incontinentiekans van 86%
aangegeven, zes maanden na de operatie) zou
meevallen. Tijdens de telefonische consulten
(en later via videobellen) bleek dat er tijdens de
afspraken van achteruit leunen geen sprake kon
zijn. Huiswerk vooraf en na afloop
(tekeningen van de bekkenbodem,
verbetering van houding tijdens
toiletbezoek). ›

‘Mannen

overdrijven het
oefenen en dit
leidt tot
problemen’
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Het leek overdreven, maar uiteindelijk bleek deze
informatie zeer nuttig in de periode na de operatie.
En oefenen, oefenen, oefenen: aanspannen van
de bekkenbodemspieren, eerst zittend op een
handdoek tot uiteindelijk lopend.
Na de operatie kon er even niet geoefend worden
om de wonden de kans te geven te genezen.
Gedurende deze periode ben ik al wel weer gaan
werken aan mijn conditie door steeds langere
wandelingen te gaan maken. Na twee weken ben ik
verdergegaan op het niveau van voor de operatie.

Je loopt tegen veel vragen aan

Ik wist inmiddels waar ik aan toe was, maar de fysio
hield mij tegelijkertijd op het rechte pad: ze had mij
al gewaarschuwd, ‘mannen overdrijven het oefenen
en dit leidt tot problemen’. Het is daadwerkelijk
gebeurd: spierpijn op een plek waar je dit niet
eerder ervaren hebt. Je loopt tegen veel vragen aan:
hoe voorkom ik urineverlies bij opstaan, bij zitten,
tijdens het lopen. Met veel geduld werden deze
vragen beantwoord en ook verklaard: iets andere
houding helpt al gelijk.

Na enige tijd had ik de consulten eigenlijk alleen
nodig om bevestiging te krijgen dat ik op de juiste
weg was. Als er zich weer eens iets voordeed in
de periode tussen twee afspraken (urineverlies,
ongerustheid) was dit het onderwerp tijdens
de volgende afspraak en werden oefeningen
aangeboden om dit weg te nemen/te verbeteren.
Ik begrijp achteraf dat ik zeer dankbaar moet
zijn voor de korte opmerking van mijn zoon om
te gaan oefenen met de bekkenbodemspieren.
Ondersteuning vanuit de fysio is gewenst en heeft
mij zeer geholpen en ik zou die weg de volgende
keer opnieuw inslaan. Uiteindelijk was ik na drie
maanden niet langer incontinent. Ik ben ervan
overtuigd dat dit mede het gevolg is van de
bezoeken aan de bekkenbodemfysiotherapeut en
ik raad zo’n traject iedereen aan. n
Ton Bloothoofd

Wij zijn ook actief op social media
Op de hoogte blijven van ons nieuws?
Volg Prostaatkankerstichting dan op:
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Facebook: https://www.facebook.com/prostaatkankerstichting/
Twitter: @PKS251014
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/prostaatkankerstichting/

De FLAME studie

Minder kans
op terugkeer
prostaatkanker

Grofweg een

halvering van het
recidive risico,

Wim Nak

De bestraling is aangepast
van 35 naar 20 keer

gunstig resultaat voor de prostaatkankerpatiënt

een belangrijke uitkomst is.’ De behandeling is
nu beschikbaar in het UMC Utrecht,
Antoni van Leeuwenhoek, UZ Leuven en
Radboudumc.

die met uitwendige bestraling wordt behandeld.

Leed voorkomen

De FLAME studie is nu afgerond. Met buitengewoon

Normaal gesproken wordt de hele prostaat
bestraald, volgens de toenmalige standaard was
dat 35 keer. Door tijdens deze cyclus de tumor
nog een extra dosis te geven wordt de kans op
terugkeer van de kanker aanzienlijk verkleind.

Flame-trial

De FLAME studie is geïnitieerd vanuit het
UMC Utrecht in samenwerking met het
Antoni van Leeuwenhoek, UZ Leuven en
Radboudumc. Er zijn 571 patiënten onderzocht
die prostaatkanker hadden met een matig tot
hoog risico. Ongeveer de helft van hen onderging
de standaard behandeling. De andere helft kreeg
een gerichte extra dosis straling toe, de ‘boost’.
Bij 15% van de mannen met de standaard
behandeling was in de periode tot vijf jaar na
behandeling de PSA weer verhoogd. Bij mannen
met de extra ‘boost’ was dat slechts in 8% het
geval. Grofweg een halvering van het recidive
risico, een mooi resultaat van de studie!

Geen extra bijwerkingen

‘De bestralings-boost halveert dus het aantal
mannen dat de PSA-waarde weer omhoog ziet
gaan in de eerste vijf jaar na hun behandeling:
van 15 naar 8 procent’, zegt radiotherapeut en
hoofdonderzoeker Linda Kerkmeijer van het
UMC Utrecht en Radboudumc. ‘De bestralings-boost
gaf bovendien geen extra bijwerkingen, wat

‘Een substantieel aantal mannen kan hier baat
bij hebben’, zegt radiotherapeut Floris Pos van
het Antoni van Leeuwenhoek. ‘In Nederland
bestralen we jaarlijks honderden mannen die voor
deze behandeling in aanmerking zouden kunnen
komen. Dus het kan een hoop leed voorkomen,
want als de kanker terugkomt betekent dat voor
patiënten: onzekerheid, onderzoeken en zware
vervolgbehandelingen zoals een operatie of
hormoontherapie.’

Maar vijf keer bestralen

Toen de FLAME-trial van start ging, was de
standaardbehandeling voor deze groep patiënten
35 keer bestralen. In de afgelopen jaren is dat
aangepast naar 20 keer, en voor mannen met
een minder agressieve vorm is dit zelfs nog maar
vijf bestralingen. ‘Ondertussen zijn we gestart
met een vervolgonderzoek (de hypo-FLAME-2.0studie) waarin de nieuwe boost-behandeling wordt
gecombineerd met slechts vijf keer bestralen’, zegt
radiotherapeut Karin Haustermans van UZ Leuven.
‘Het ziet er namelijk naar uit dat vijf keer bestralen
ook voor deze groep patiënten in de toekomst
standaard kan worden.’ n
Mocht u willen weten of u in aanmerking komt
voor de hypo-FLAME 2.0-studie, die loopt in
UZ Leuven, Antoni van Leeuwenhoek en
Radboudumc, neem dan contact op met uw
behandelend arts.
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Evaringsverhaal

Ik kon mijn oren niet
geloven…….
In Nieuws 37 stond op pagina 14 en 15 een
ervaringsverhaal van Chrit Penders. Dat verhaal
startte met een voetreflextherapeute die het
sterke gevoel had dat er iets niet klopte en dat hij
zijn PSA moest laten checken.
Het verhaal van Chrit Penders was aanleiding
voor Herman Scheper (zie Nieuws 34 voor
zijn ervaringsverhaal) om de pen te grijpen
en te schrijven naar de redactie van Nieuws.
Onderstaand integraal zijn reactie.
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‘Ik heb een soortgelijke ervaring gehad een
10-tal jaren geleden toen ik op trektocht was
met de rugzak door Laos, Cambodja en Myanmar.
Dat dit een inspannende bezigheid is lijkt me
duidelijk. Na een dag van veel lopen, afzien in
de hitte enzovoort liep ik ‘s avonds langs een
opvallende reclame voor voetreflexzonetherapie en
heilzame massage met olie en warm water; de deur
stond uitnodigend open.
Ik ben naar binnen gegaan en werd opgewacht
door een morsig mannetje met een stoppelbaard
en een doorgroefd gelaat. Gevraagd naar de
heilzame voet massage met olie en zo voort kreeg
ik te horen dat dat mogelijk was.

‘what is wrong with your upgoing colon?’

Een gedeukte aluminium teil werd met water
gevuld en m’n onderbenen en voeten werden
hardhandig gereinigd. Daarna begon een stevige
massage van m’n voeten; vooral de onderzijde.
Duimen werden veelvuldig gebruikt.
Op zeker moment stopte hij en keek me indringend
aan en stelde volgende vraag:
‘what is wrong with your upgoing colon?’
Ik kon m’n oren niet geloven……….
Wat hij zeker niet kon weten was dat ik van de
upgoing dikke darm inmiddels 60 cm miste.
Ik vertelde hem dat ruim een jaar daarvoor een
stuk van 60 cm was verwijderd in verband met een
tumor in dat deel. Hij liet me een kaart zien met
alle drukpunten in m’n voeten en inderdaad zijn
daar drukpunten voor onder andere de dikke darm.
Tot op dat moment had ik nooit iets geloofd van
voetreflextherapie en alle verhalen erom heen.
Maar ik hoor nu bij de ‘gelovigen’. Of iedereen die
zich therapeut noemt op dit terrein dat ook is, lijkt
me onwaarschijnlijk. n
Herman Scheper

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 € 35,-.
U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl.

Postzegel niet
nodig

STEUN ONS EN
WORD DONATEUR
Met de steun van donateurs kan
Prostaatkankerstichting zich nóg
beter inzetten voor de belangen van
prostaatkankerpatiënten. Word ook
donateur! Voor minimaal € 35,- per
jaar krijgt u het Prostaatkankerlogboek, 4x per jaar ons magazine
Nieuws en onze digitale nieuwsbrief.
ING Bankrekening nr.
NL90INGB0006206109

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

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

STEUN ONS EN WORD DONATEUR

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

Naam 				

m/v*

Adres 			
Postcode

plaats

Telefoonnummer 		

E-mail adres

Geboortejaar 		
meldt zich aan als donateur, waarvoor een jaarlijkse vrijwillige bijdrage geldt van
minimaal € 35,-. 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 € 35,-) af te schrijven.

Datum 				Handtekening
IBAN nummer
Van Prostaatkankerstichting gehoord via
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Voorletters

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.

Interview prof.dr. I.J. de Jong

Prostaatkanker Centrum
Noord Nederland

Entree Medisch Centrum Groningen

Jan Janssens en Bert Westerink
Samenwerking tussen noordelijke
ziekenhuizen zit op de volle breedte van
prostaatkankerzorg
Jan Janssens, PKS regiocoördinator
Noord-Oost Nederland en de redactie van
‘Nieuws’ spraken met prof. dr. Igle Jan de Jong.
Over de samenwerking bij prostaatkankerzorg
door ziekenhuizen in het noorden des lands.
Bekend onder de naam PCNN, ‘Prostaatkanker
Centrum Noord Nederland’.
In het weekeinde waarin de Corona-lockdown
wordt uitgebreid met een ‘avondklok’, lukt
ons gesprek dankzij de online verbinding via
Microsoft Teams. Een toepassing die ongetwijfeld
op veel gebieden een blijvertje zal blijken.
Ook los van de pandemie.

Als we ons onderhoud met deze gedachte
openen, stemt prof. De Jong in met zijn ervaring
bij internationale congressen. Hij zag de
deelname toenemen sinds deze online belegd
worden.
Een ‘e-health’ toepassing als het video-consult,
onder de huidige omstandigheden een pré, zou
ook wel eens een sprong kunnen gaan maken.
Feitelijk kan de samenwerking in het PCNN
evenzeer als vrucht van het world wide web
gelden. In 2016 kreeg die vorm als virtueel
MDO. (multidisciplinair overleg) Daarin
bespreken de deelnemende ziekenhuizen
(zeven locaties) in Groningen, Drenthe en
Overijssel (Hardenberg) via een gesloten
beeldverbinding wekelijks 25 tot 30
patiënten. Het netwerk werd samen met de
Prostaatkankerstichting opgezet. ›
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Binnen PCNN
werden de operaties
bij laag-risico patiënten

De beste zorg op
maat

terug gebracht van 18%

Prof. de Jong, in het
dagelijks leven werkzaam
in het UMC Groningen,
benadrukt het belang van
de breedte van de samenwerking: ‘Het gaat niet
om louter een focus op de prostatectomie maar
om alle stadia van prostaatkankerzorg: diagnose,
behandeling, nazorg. De beste zorg op maat.’
De Jong: ‘Als bij de diagnose al verschillende
interpretaties worden gegeven aan de uitkomsten
van scans of metingen, volgen daaruit
uiteenlopende behandelkeuzes. Dat wil
je voorkomen. Niet alleen onderbehandeling,
ook overbehandeling bij laag-risicopatiënten.
Dit was een belangrijk motief om de samenwerking
te zoeken. Overleg tussen radiologen, urologen en
overige disciplines stelt tot vergelijking in staat,
waardoor interpretaties, behandelkeuzes
en besluitvorming toetsbaar worden.
Aan ‘best practices’ maar vooral aan de normen
en kwaliteitseisen in Europese richtlijnen.’

Men gaat er bovendien veel
sneller tot operatie over,
ook bij laag-risico patiënten.
Voorspelbaar is dan dat
resultaten met betrekking tot een ‘schoon’ snijvlak
en de post-operatieve ‘kwaliteit van leven’, een zeer
gunstig beeld vertonen.’

naar circa 11 %

De Jong wijst op de vertekening van het beeld
van behaalde resultaten indien uitsluitend
wordt afgegaan op prostaatoperaties. Destijds
gebeurde dat veelal door de aandacht voor
de resultaten van het Martinicentrum in
Hamburg. ‘Een superconcentratie van uitsluitend
prostaatoperaties (‘radicale prostatectomie’/RALP).

Vraag: Hoe zit dat bij de grote concentraties rond
prostaatkankerzorg van ziekenhuizen in het
westen van Nederland? Een enkele presenteert
zich op hun site als ‘één van de vier grootste
prostaatbehandelcentra van Nederland’. Dat lijkt
wel een reclamespot…
Prof. de Jong benadrukt dat ook in die ziekenhuizen
de concentratie zich vooralsnog beperkt tot
prostaatoperaties. ‘Je kunt wel zeggen “wij voldoen
aan een hoge volumenorm met 500 operaties per
jaar”. Maar die worden niet door één operateur
gedaan. De vraag moet zijn of de kwaliteit verschilt
bij het werken met vijf operateurs onder één dak,
of vijf keer één operateur in samenwerkende
ziekenhuizen. Daar zijn nog geen antwoorden
met cijfers of percentages op. Binnen het PCNN
benadrukken wij het belang van samenwerking,
niet alleen voor operaties maar voor het hele
zorgpad voor prostaatkanker.’
Voor minder dichtbevolkte regio’s lijkt De Jong een

‘Het gaat niet
om louter een
focus op de
prostatectomie
maar om alle
stadia van
prostaatkankerzorg’
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samenwerkingsvorm zoals in het PCNN werkbaarder
dan de mogelijkheden voor (hyper)concentratie die
dichter bevolkte regio’s bieden.

IKNL

Inmiddels is er een kwaliteitsbeoordeling
beschikbaar voor het werk van het PCNN.
Het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
heeft twee regiorapportages uitgevoerd vanuit ›

de Nederlandse Kanker Registratie om te toetsen
of de doelstellingen van PCNN behaald worden.
Over de jaren 2014-2016 werd een nulmeting
verricht. In 2020 konden over het jaar 2018
de resultaten van PCNN worden vergeleken
met de eerdere 0-meting, met de noordelijke
ziekenhuizen en met die van heel Nederland.
De Jong: ‘Die uitkomsten waren positief. Binnen
PCNN werden de operaties bij laag-risico
patiënten terug gebracht van 18% naar circa
11 %. Dat was en is ruim onder de inmiddels uit
het ProZIB onderzoek2 voorgestelde indicator om
voor laag risico tumoren active surveillance als
1e keuze te adviseren bij >80% van de patiënten.
Ook zagen we met het netwerk de doorstroom
van bioptie naar prostatectomie sterk verbeteren
(in 2018 gemiddeld 60 dagen tegen NL 85 dagen).
De actuele doorstroom tijd voor de RALP is
binnen PCNN nog verder verkort zoals ook te
lezen is op de PCNN website’
https://www.prostaatcentrumnoordnederland.nl

SPONN

Sinds 2018 is op initiatief van PCNN een
samenwerking met de prostaatnetwerken in
Noord-en Oost Nederland tot stand gebracht:
Samenwerkende Prostaatkankercentra
Oost- en Noord Nederland (SPONN). In dit
kwaliteitsnetwerk participeren inmiddels zes
regionale prostaatnetwerken uit Friesland
(MCL/UZF), Groningen/Drenthe (PCNN, MZH),
Overijssel (RON Isala/Gelre/Deventer), Twente
(ZGT/MST) en Gelderland (ARTZ Oncologisch
Centrum). Ook dit verband legt de nadruk
op de breedte van prostaatkankerzorg maar
heeft afgelopen jaren wel een focus op de
prostaatoperatie gekend met in totaal 713
uitgevoerde RALP operaties in SPONN-verband in
2019 en 676 in 2020.
De resultaten van de samenwerking worden
nog niet op noemer van SPONN naar buiten
gebracht. Elk deelnemend centrum publiceert
behandelresultaten via de eigen websites.
Daarnaast zijn er twee ziekenhuizen die naast de
SPONN ook aan Santeon zijn verbonden en hun
resultaten ook in dat verband rapporteren.
De Jong: ‘Samenwerking is niet vrijblijvend.
Als nieuwe vindingen en toepassingen
verdergaande specialisatie vergen, kan het nodig
zijn die te concentreren om behandelvolume
te creëren. Dat betekent dat deelnemers
aspecten van de zorgverlening kwijt kunnen
raken. Diagnostiek en nazorg blijft wel zoveel
mogelijk bij het oorspronkelijke ziekenhuis
van de patiënt.’ Ook het UMCG heeft volgens
De Jong zo’n keuze gemaakt om één aspect van

prostaatkankerzorg, namelijk de RALP, af te
stoten. Daar kwam een concentratie van zorg ten
aanzien van blaaskanker voor terug.

Nieuwe Technieken en studies

Opeenvolgende technische vernieuwingen
vereisen eveneens dat hoog-specialistische
zorg voortdurend streeft naar eenduidige
kwaliteitsnormen. Een voorbeeld is
standaardisatie bij de beoordeling van de
beelden die de PSMA-PET/CT-scan sinds
2015 oplevert. Platforms als PCNN en SPONN
bieden de mogelijkheden om die standaard te
ontwikkelen. Ook kan snel worden ingehaakt op
deelname aan nieuwe studies. Een voorbeeld
is de ADOPT-studie van onderzoeksleider
dr. Aluwini waaraan
prof. De Jong verbonden
is. (zie ‘Nieuws 37’). Voor
toekomstig onderzoek
kan volgens prof. De Jong
worden gedacht aan de in
het UMCG te ontwikkelen
beeldgestuurde salvage
cryoablatie, een techniek die
met de toepassing van
MRI-ECHO fusie tot een
gerichte behandeling
kan leiden (regionale
of focale ablatie).
Hiermee richt het UMCG zich meer op nieuwe
behandelingsstrategieën voor recidief
prostaatkanker na RALP en/of radiotherapie.

‘Wij voldoen

aan een hoge

volumenorm met
500 operaties
per jaar’

Slot

Jan Janssens benadrukt tot besluit vanuit
patiëntperspectief de noodzaak om rekening te
houden met verschillen in populatie-dichtheid
en het belang van keuzemogelijkheid. ‘De patiënt
moet de beoordeling van behandelopties in de
volle breedte kunnen maken.’ n
Noot 1:
[1]
We berichtten hierover laatstelijk in ‘Nieuws 28’, 		
september 2018
Noot 2:
ProZIB (Prostaatkanker Zorg In Beeld) is een van 		
2014-2019 door KWF Kankerbestrijding gefinancierd
onderzoeksproject met als doel de kwaliteit van
prostaatkankerzorg te evalueren en te verbeteren.
https://iknl.nl/getmedia/4056a764-332f-4eed-929e6e34d320b2c0/Publiekssamenvatting-ProZIB-feb-2020.pdf
[1]
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Genieten van een ontspannen oude dag?

Onverwacht in een
rollercoaster

Piebe en Rina in een rollercoaster

Aart J. van Dijk

Wie is Piebe Belgraver?

3434

Piebe Belgraver (77 jaar), getrouwd met Rina, is een
trouwe bezoeker van de lotgenotenbijeenkomsten
in het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer (LLZ).
Hij heeft 30 jaar in diverse ICT-functies gewerkt.
Hij is vele jaren scheidsrechter geweest bij
langebaan schaatswedstrijden op landelijk niveau
en is een enthousiast lid van het koor
The S(w)inging Company waarmee hij onder andere
de musical ‘The Phantom of the Opera’ op de
planken bracht.

Wat is Piebe overkomen?

Hij dacht rustig te gaan genieten van een
ontspannen oude dag, maar dat pakte
anders uit. De afgelopen twee jaar is hij in
verband met een onverwacht vastgestelde
prostaatkanker beland in een soort rollercoaster.
Kenmerk hierbij is het grote aantal
behandelingen dat hij in korte tijd heeft
ondergaan: ›

•

•

•

•

•

Het begon twee jaar geleden. Hij heeft geen
bijschildklieren meer. Dat leidde tot een
calcium probleem. Ook kon hij onverwacht
niet meer plassen. Via de huisarts werd
in het LLZ een katheter geplaatst en hij
werd doorverwezen naar het Reinier Haga
Prostaatkankercentrum in Delft.
Uit onderzoek bleek dat hij een sterk
vergrote prostaat had, een PSA van 112 en
een Gleasonscore van 10. Daar stelde
men vast dat er uitzaaiingen waren in
lymfeklieren, twee wervels en een rib.
De uroloog zei: ‘Er is sprake van uitgezaaide
prostaatkanker, ik verwijs u door naar het
LUMC in Leiden’. Voor een operatie kwam hij
niet meer in aanmerking.
In het LUMC bleek dat Piebe was uitgedroogd
en hij werd acuut opgenomen. Er was
sprake van een soort van niervergiftiging
waarvoor hij behandeld werd met een
vochtinfuus. In het LUMC kwam hij onder
behandeling van een oncoloog. Hij kreeg een
hormoonbehandeling met zoladex, iedere
drie maanden een spuit. Hij had alleen wat
last van opvliegers. Deze behandeling vindt
nog steeds plaats.
Piebe kreeg af en toe een nieuwe katheter.
Soms was dat ook ’s nachts nodig. Hij woont
dichtbij het LLZ en kan daar altijd terecht.
Het gebeurde een keer dat de ballon van de
katheter niet wilde leeglopen. Wat te doen?
De oplossing werd gevonden door de ballon
steeds verder te vullen totdat deze knapte.
Dat was een spannende ervaring.
De PSA, die aanvankelijk door de zoladex
was gedaald naar 7,6 was inmiddels weer
gestegen naar 54. De zoladex alleen was
niet meer voldoende. Gestart werd met een
trial met enzalutamide. Met diverse scans
werden de resultaten gevolgd. De PSA zakte
naar 14, maar het was noodzakelijk om het
botversterkende middel denosumab toe te
dienen. Daarmee werd calcium uit het bloed
naar de botten getransporteerd, waardoor
een tekort aan calcium in het bloed ontstond
en hij twee keer enkele dagen in het LUMC
moest worden opgenomen. Na een half jaar
gebruik van enzalutamide begon de PSA toch
weer te stijgen.
Besloten werd (in januari 2020) te stoppen
met enzalutamide en te starten met een
chemobehandeling met docetaxel. Hij kreeg
daarbij hoofdkoeling zodat zijn mooie

Piebe en Rina

haardos gespaard bleef. Hij had weinig last
van de combinatie docetaxel (6x) en elke drie
maanden zoladex en het botversterkende
middel zometa. Toch bleek de docetaxel
niet te voldoen. Bovendien werd een
BRCA2-mutatie vastgesteld. Daarom werd
overgeschakeld naar een chemobehandeling
met carboplatine, een middel dat vaak
wordt toegepast bij vrouwen met borstkanker
of eierstokkanker. De PSA zakte snel weer
naar 30.

•

•

In augustus 2020 ontstond er weer een
plasprobleem. Uit onderzoek door de uroloog
bleek dat er een stukje rubber in de blaas zat
waardoor het plasprobleem was ontstaan.
Vermoed werd dat het een reststukje was van
de opgeblazen katheterballon. De uroloog
heeft het stukje operatief verwijderd.
Na de laatste chemobehandeling met
carboplatine in september 2020 bleek uit
een CT-scan van de longen dat er sprake was
van een longembolie. Om dat probleem op te
lossen zal hij het komende half jaar dagelijks
medicatie moeten innemen.

Piebe feliciteert als scheidsrechter de winnaar bij
schaatswedstrijden
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Hoe gaat het nu met Piebe?

In november j.l. is hij toegelaten tot de trial
MK7339-010*) in het HMC Antoniushove.
Het betreft een onderzoek naar een nieuwe
behandeling voor patiënten met uitgezaaide
prostaatkanker, bij wie een hormoonbehandeling niet meer helpt. Onderzocht
wordt of pembrolizumab in combinatie
met olaparib beter werkt dan de standaard
hormoonbehandeling met abiraterone of
enzalutamide. In de onderstaande twee tabellen
wordt ingegaan op deze trial en wordt een
overzicht gegeven van de functie van de diverse
medicijnen.
De afgelopen twee jaar was voor hem geen
periode van ontspannen van zijn pensioen
genieten, maar het was een rollercoaster waar
nog geen eind aan is gekomen. De artsen hebben
hem laten weten dat hij vermoedelijk geen 85 jaar
zal worden, daarom probeert hij te genieten van
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.
De trial geeft hem toch weer enige hoop.
Hij merkt nog op dat hij zeer tevreden is over
de wijze waarop hij als patiënt wordt behandeld
door het LLZ, het LUMC en door het HMC
Antoniushove. n

*) MK7339-010-studie (Prostaatkanker)

De studie/trial betreft een onderzoek naar
een nieuwe behandeling voor patiënten
met uitgezaaide prostaatkanker, bij wie
een hormoonbehandeling niet meer helpt.
Onderzocht wordt of pembrolizumab in
combinatie met olaparib beter werkt dan de
standaard hormoonbehandeling met abiraterone
of enzalutamide. De deelnemende patiënten
worden door loting verdeeld in 2 groepen.
Deze groepen worden met elkaar vergeleken.
Patiënten weten na de loting in welke groep ze
zitten. Groep 1 krijgt pembrolizumab en olaparib.
Groep 2 krijgt abiraterone + prednison (indien
de patiënt in het verleden al enzalutamide heeft
gekregen) of enzalutamide (indien de patiënt
in het verleden al abiraterone heeft gekregen).
Piebe is, tot zijn genoegen, ingeloot voor groep
1. Een achttal ziekenhuizen in Nederland neemt
deel aan (de fase III van) de studie. Het maximaal
aantal patiënten dat deelneemt bedraagt 780,
waarvan 50 in Nederland.
Tabel 1: www.kanker.nl/trials/1041-mk7339-010		
studie-prostaatkanker

FUNCTIE VAN DE MEDICIJNEN/BEHANDELING
hormoonbehandeling: is bedoeld om de groei van prostaatkankercellen tot
staan te brengen door testosteron uit het lichaam te bannen (zoladex e.a.);
chemotherapie: stoffen die kankercellen doden of afremmen en zich via het
bloed verspreiden zoals docetaxel, cabazitaxel en carboplatine;
abiraterone + prednison: voorkomt de vorming van testosteron door het
stilleggen van de testosteronproductie vanuit de bijnieren;
enzalutamide: voorkomt binding van testosteron op kankercellen. Het
blokkeert de ‘receptor’ waardoor testosteron geen voedsel meer is voor de
prostaatkankercellen;
pembrolizumab: immunotherapie, stimuleert de natuurlijke afweerreactie van
het lichaam tegen kanker;
olaparib: is een kanker remmende stof;
denosumab: remt de botafbraak;
zometa: remt de botafbraak.
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Tabel 2:
Functie van de medicijnen/behandeling

Herstel bestralingsschade door hyperbare zuurstoftherapie

Al vele maanden
klachtenvrij
Marijke Galgenbeld
Cees wil graag zijn verhaal aan ons kwijt, opdat
meer mannen weten dat deze behandeling
bestaat en goede resultaten kan hebben
bij schade van het weefsel na bestraling bij
prostaatkanker.

Hyperbare
zuurstoftherapie

Door deze bestraling
ontstond er een
beschadiging aan zijn
endeldarm, wat leidde
tot rectaal bloedverlies.
Niet iedere dag, maar
zeker om de dag. Na
ongeveer drie maanden
is hij naar een maag/
darm/lever arts (MDL
arts) doorverwezen met
de vraag of dit probleem operatief te verhelpen
was. Volgens de arts was dit niet raadzaam, maar
zij sprak wel een coloscopie (darmonderzoek)
af. Bij dit onderzoek werd inderdaad een
beschadigd stuk endeldarm gezien. Naar
aanleiding van deze constatering kwam deze
MDL arts met de mogelijkheid deze bloedende
beschadiging te behandelen met hyperbare
zuurstoftherapie.

zorgt ervoor dat

het zuurstof-tekort
wordt opgeheven
in beschadigd
weefsel

Wat is hyperbare zuurstoftherapie?

Hyperbare zuurstoftherapie zorgt ervoor dat het
zuurstoftekort wordt opgeheven in beschadigd
weefsel, bijvoorbeeld na bestraling. Er worden
nieuwe bloedvaatjes aangemaakt en het
verbetert de cellen (stamcellen en groeifactoren)
die van belang zijn voor het herstel. Zowel in
aantal als in kwaliteit.

Bij Cees is in 2011 de prostaat verwijderd door
middel van een operatie met de Da Vinci Robot.
In 2017 steeg zijn PSA helaas weer, vermoedelijk
door een recidief. Toen in 2018 zijn PSA nog
verder was gestegen, heeft hij na een PSMA PET
scan in overleg met zijn arts gekozen voor een
salvage bestraling (35x).

Bij hyperbare zuurstoftherapie wordt 100%
zuurstof ingeademd onder een verhoogde
omgevingsdruk, waardoor het zuurstofgehalte
in het bloed en de weefsels toeneemt. Het gaat
hierbij om dagelijkse behandelingen van 1 uur
en 50 minuten voor een periode van zes tot acht
weken. De aangroei van bloedvaatjes heeft tijd
nodig, daarom zijn meerdere behandelingen
nodig. Deze nieuwe bloedvaatjes blijven bestaan
ook na afloop van de behandeling zodat herstel
voortduurt. (bron: www.davincikliniek.nl) ›

37
37

Intussen is Cees al vele maanden klachtenvrij.
Na de tweede week had hij al geen bloedingen
meer en die zijn ook nooit meer teruggekomen.

Interesse in behandelingen

Cees had nog nooit van deze therapie gehoord
en besprak dit met zijn radiotherapeut, die hier
wel bekend mee was en ook patiënten had die er
ervaring mee hadden. Hij raadde Cees aan met de
behandeling te starten en verwees hem door.

De druk werd opgevoerd

Cees vertelt over zijn ervaring. Hij zat met
meerdere mensen in een cabine, zowel
vrouwen als mannen. Vrouwen ondergaan deze
behandeling vaak voor beschadiging van het
weefsel na bestraling bij borstkanker. Hij kreeg
een masker op en toen werd de druk van de
zuivere zuurstof langzaam opgevoerd naar
2,5 bar (vergelijkbaar met 15 meter onder
water). De eerste keer had hij last van één oor,
te vergelijken met de druk die je op je oren kan
ervaren in een vliegtuig. Hij vertelt dat hij goed
in de gaten werd gehouden door een assistente,
die voor hem zat en hem observeerde. Hij stak
die eerste keer zijn hand op, gaf zijn klacht aan,
waarna men de druk omlaag bracht tot Cees geen
pijn meer voelde. Het was wel zo, dat de druk bij
alle mensen in de cabine dan teruggebracht werd,
maar daar was iedereen van op de hoogte. Toen
de pijn in zijn oor weg was, voerden ze de druk
langzaam weer op. Ook de afbouw van de druk
ging langzaam (in 25 minuten). Bij de tweede en
derde sessie en alle sessies die daarop volgden
had Cees geen last meer van zijn oren. Er was
iedere keer een arts bij aanwezig.

Door zich te interesseren in prostaatkanker en
alle behandelingen die hiervoor mogelijk zijn,
ontmoette Cees veel mannen die deze ziekte ook
hebben. Dit gebeurde op diverse locaties, maar
hij ontving ze tevens thuis om er met elkaar over
te praten en informatie uit te wisselen. Bij deze
samenkomsten merkte hij dat zo weinig mannen
die bestraald zijn, bekend zijn met de hyperbare
zuurstoftherapie.
Door zijn verhaal te delen, hoopt Cees te
bewerkstelligen dat de prostaatkankerpatiënten
nog beter op de hoogte zijn van alle
behandelingen die mogelijk zijn ter bestrijding
van prostaatkanker maar ook van de
behandelingen van de gevolgen hiervan.
En daar hoort hyperbare zuurstoftherapie
ook bij. n

Hij merkte dat
weinig mannen die
bestraald zijn,
bekend zijn met de
hyperbare
zuurstoftherapie

Nieuws
Zoals u wellicht heeft gezien, ziet NIEUWS er deze keer iets anders uit. Vanaf 2021 hebben we
de uitstraling vernieuwd en gemoderniseerd. De vormgeving is gebaseerd op de uitstraling
van onze vernieuwde website www prostaatkankerstichting.nl en geeft het blad een frisse
uitstraling.

3838

Lotgenotencontact

Zorgen en
vragen over
prostaatkanker?
Berrie van der Heide
Als je de diagnose prostaatkanker hebt
gehad dan zit jij en je eventuele partner vaak
met zorgen en vragen. Jouw huisarts en de
behandelend (verpleegkundig) specialist zijn
uiteraard aanspreekbaar op jouw vragen.
Maar vaak heb je ook de behoefte om jouw
vragen en zorgen te bespreken met anderen.

Je kunt daar (online) vragen te stellen
aan (medisch) professionals over tal van
onderwerpen (momenteel zo’n 27).
Zoals aan prof. Bangma over prostaatkanker,
prof. Barentsz over de MRI-scan bij verdenking
van prostaatkanker en aan medewerkers van het
WKOZ over voeding en kanker.
Maar ook over zaken als kanker en erfelijkheid,
psychische problemen, corona en kanker, pijn
bij kankeren vermoeidheid.

om beter voorbereid een gesprek met jouw

Op https://www.kanker.nl/hulp-enondersteuning/stel-je-vraag-aan-eenprofessional staat het gehele overzicht en het
aantal onderwerpen / professionals neemt nog
steeds toe.

behandelend arts in te gaan.

DUOS

Of om meer achtergrondinformatie te hebben

Lotgenotentelefoon

Als het gaat om de behoefte om in contact te
komen met andere prostaatkankerpatiënten dan
ben je bij de Lotgenotentelefoon 0800-9992222
aan het juiste adres. Ruim 25 vrijwilligers,
waaronder ook drie partners voor partneraangelegenheden, zijn bereid om hun ervaringen
met jou te delen. Voor de openingstijden, zie de
informatie elders in dit blad.
Het lotgenotencontact levert uiteraard geen
medisch advies op, het ervaringen delen staat
centraal.

Kanker.nl

Als je de behoefte hebt om medisch meer
informatie in te winnen, kijk dan eens op
kanker.nl.

Stichting DutchUro-Oncology Studygroup (DUOS)
heeft een interessant forum voor prostaatkanker.
Heb je vragen? Wil je meer informatie of advies?
Wil je jouw ervaringen delen? Dit alles is mogelijk
op de Forums Prostaatkanker, Blaaskanker,
Nierkanker en Zaadbalkanker van Stichting
DUOS. Daarnaast kunt je eenmalig een digitale
second opinion (desgewenst geanonimiseerd)
aanvragen die binnen 2 tot 3 werkdagen wordt
beantwoord door een DUOS arts (internistoncoloog, uroloog of radiotherapeut).
DUOS beoogt bij second opinions een
vraagstelling die mogelijk ook relevant kan zijn
voor andere lezers.
Op https://stichtingduos.nl/forumsprostaatkanker-blaaskanker-zaadbalkankerstichting-duos/ kun je het forum voor
prostaatkanker eenvoudig vinden. n
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Nauwkeuriger opereren met
beeldgeleide chirurgie
Fred Fontijn en Pim van Leeuwen
In het magazine van het Antoni van Leeuwenhoek
(winter 2020) kwam Nieuws een interessante
innovatie tegen voor de behandeling van
prostaatkanker: opereren met fluorescent licht.
Reden om contact op te nemen met het ziekenhuis
om meer hierover te horen.
Nieuws kreeg veel informatie en sprak met
Pim van Leeuwen, uroloog, onderzoeker
en prostaatkankerchirurg in het Antoni van
Leeuwenhoek en het Prostaatkankernetwerk
Nederland.
De radicale
prostatectomie,
tegenwoordig veelal
met de Da Vinci Robot
uitgevoerd, is wereldwijd
een van de meest
gekozen behandelingen
voor mannen met
gelokaliseerde
prostaatkanker.
Doel van de operatie is
de tumor en eventuele
lymfeklieruitzaaiingen in het kleine bekken volledig
te verwijderen met behoud van urinecontinentie
en seksuele functies. Helaas lukt het niet altijd om
de tumor volledig te verwijderen. Pim van Leeuwen
heeft de ambitie om dit in de toekomst
te verbeteren.

In het Antoni

van Leeuwenhoek
gaat de afdeling

urologie nog een
stap verder

Nieuwe beeldvormende technieken zoals de PSMA
(Prostaat Specifiek Membraan Antigeen) PET/CT
SCAN hebben de laatste jaren voor een revolutie

De radicale prostatectomie, tegenwoordig veelal met de
Da Vinci Robot uitgevoerd

gezorgd bij de diagnostiek van prostaatkanker.
Een PSMA PET/CT SCAN maakt het mogelijk om
veel kleinere tumoren en uitzaaiingen vanaf
ongeveer 3-4 mm zichtbaar te maken. Zowel bij
diagnostiek als bij verdere behandelingen kan veel
nauwkeuriger worden bepaald of en waar - ook
kleine - tumoren of uitzaaiingen zich bevinden.
In het Antoni van Leeuwenhoek gaat de afdeling
urologie nog een stap verder en wordt onderzocht
of ook tijdens een operatie met behulp van
een zich aan PSMA bindende fluorescente stof
nauwkeuriger kan worden geopereerd.
Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met
het Centre for Human Drug Research en het Leids
Universitair Medisch Centrum. Met een fluorescent
middel en gebruik van een speciale camera kan
prostaatkanker nu tijdens de operatie zichtbaar
worden gemaakt waardoor een tumor preciezer kan
worden opgespoord en verwijderd. Deze techniek
is onlangs bij de eerste patiënten toegepast. ›
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Meer zekerheid dat alle tumorweefsel
verwijderd wordt

PSMA is een eiwit dat specifiek voorkomt op
het oppervlak van prostaatkankercellen. Aan dit
eiwit kunnen bepaalde stoffen worden gehecht
zodat het tumorweefsel beter zichtbaar wordt.
De aan het PSMA eiwit bindende fluorescente
stof wordt vooraf aan de operatie per infuus
gegeven en kleurt de prostaatkankercellen in
het operatiegebied. Met een speciale lichtbron
wordt dit dan zichtbaar gemaakt. Een beperking
is dat alleen tumorcellen die zich aan de
oppervlakte bevinden zichtbaar worden (beperkte
weefselpenetratie) en niet de cellen die nog in of
onder ander weefsel zitten.
Een andere methode waarmee al meer ervaring is
opgedaan, is de op PSMA gebaseerde radiogeleide
chirurgie. Een flexibele detector scant tijdens
de operatie het lichaam van de patiënt en
spoort, na toediening van een radioactief
middel, lymfeklieruitzaaiingen op die voorheen
lastig te vinden en operatief ingewikkeld te
verwijderen waren. Hierdoor kunnen uitzaaiingen
nog preciezer en beter worden opgespoord en
verwijderd. Het is voor het eerst dat in Nederland
uitzaaiingen van prostaatkanker tijdens een
operatie met behulp van een radioactief signaal
worden opgespoord en verwijderd. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van een unieke detector
(ontwikkeld door het Interventional Molecular
Imaging Laboratory van het Leids Universitair
Medisch Centrum in samenwerking met het
Antoni van Leeuwenhoek). Een dag voor aanvang
van de operatie krijgt de patiënt intraveneus
een radioactief middel toegediend. Dit middel
bindt zich aan de prostaatkankercellen waardoor
de uitzaaiingen in de lymfeklieren radioactief
worden. De lymfeklierdetector, ook wel DROPIN gammaprobe genaamd, zit aan een flexibele
kabel en kan tijdens de operatie in alle richtingen
zoeken naar radioactieve signalen in het lichaam.
‘Met de arm van de operatierobot, bedien ik
als operateur de detector. Zodra de detector de
klieren gevonden heeft, geeft het apparaat een
geluid’, aldus Pim van Leeuwen. ‘Zo kan ik de
lymfeklier-uitzaaiingen heel precies opsporen en
verwijderen. Dit is een belangrijke stap vooruit in
de technologie van de prostaatkankerchirurgie’.
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De ambitie is om met deze beeldgeleide chirurgie
tijdens de operatie de tumor nauwkeuriger
te lokaliseren met meer zekerheid dat deze
geheel wordt weggenomen. Met behulp van
deze techniek moet het in de toekomst mogelijk
worden om preciezer te opereren waarmee het
risico op incontinentie en verlies van seksuele

DROP-IN gammaprobe

functies zal afnemen. Zich in het kleine bekken
bevindende uitzaaiingen in lymfeklieren
kunnen al tijdens de operatie preciezer worden
opgespoord en weggenomen. Dit moet de
oncologische uitkomsten van patiënten met
prostaatkanker verbeteren.

De toekomst

De laatste jaren zijn er met name in
onderzoeksverband vorderingen gemaakt in
beeldgeleide chirurgie van prostaatkanker.
Tot op heden zijn de meest veelbelovende
resultaten geboekt met radiogeleide chirurgie bij
patiënten met een recidief prostaatkanker met
een beperkt aantal lymfeklierenuitzaaiingen op
de PSMA PET SCAN. Met verdere ontwikkeling van
technologieën, tracers (beeldvormende stoffen)
en chirurgische instrumenten is het waarschijnlijk
dat deze vooruitgang een grote invloed zal krijgen
op chirurgische behandeling van prostaatkanker.
Als je de voor- en nadelen van radiogeleide
en fluorescentie chirurgie naast elkaar zet
zal vermoedelijk uiteindelijk een combinatie
van deze technieken de meest veelbelovende
ontwikkeling zijn. De chirurg zou dan gebruik
kunnen maken van de beste eigenschappen van
beide benaderingen. Echter zover is het nog niet
dat deze hybride (radiogeleide en fluorescentie)
behandeling mogelijk is. Maar Pim van Leeuwen
heeft goede hoop dat ze op zeer korte termijn wel
met de eerste klinische studie kunnen beginnen.
‘Mijn collega's van het Interventional Molecular
Imaging Laboratory van het Leids Universitair
Medisch Centrum hebben een zeer veel
belovende nieuwe hydride tracer ontwikkeld’.
Worden patiënten met recidive nu al behandeld?
Ja. Zowel patiënten met een klierrecidief en lokaal
recidief in het kleine bekken worden behandeld
middels PSMA radiogeleide chirurgie. Wel gebeurt
dit momenteel alleen nog binnen de TRACE studie
(NCT03857113) binnen het Prostaatkankernetwerk
Nederland. De behandelingen zijn nog niet
opgenomen in de Richtlijnen. Belangstellende
patiënten wordt aangeraden contact op te nemen
met hun arts of specifiek ziekenhuis om te kijken
of zij in aanmerking komen voor een eventuele
behandeling. n
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Tweede kamer wil bredere
toepassing DNA-profiel
Berrie van der Heide
Op 10 februari 2021 besprak de vaste commissie
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een
initiatiefnota van een aantal Tweede Kamerleden.
Zij vragen met urgentie om een bredere toepassing
van het DNA-profiel bij de diagnostiek.
De initiatiefnota van Saziaz (50Plus), Van den
Berg (CDA) en Veldman (VVD) is vorig jaar februari
ingediend. In een uitvoerige brief heeft de minister
voor medische zorg Tamara van Ark (VVD) in
oktober een reactie gegeven op die initiatiefnota.

DNA-test voor iedere patiënt

De Tweede Kamerleden vragen concreet om te
komen met een plan van aanpak om voorbeelden
van bewezen effectieve zorg (‘best practises’)
sneller over te nemen in het nationale reguliere
zorgaanbod. Ook vragen zij om een task force in
te stellen die de opdracht zou moeten hebben
om te onderzoeken wat er nodig is om zo spoedig
mogelijk een uitgebreide DNA-test op te stellen
voor iedere patiënt met kanker. Deze DNA-test
zou voorafgaand aan een behandelbeslissing,
beschikbaar moeten zijn.

Onderzoekssetting
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In haar brief van 14 oktober jl. laat de minister
weten dat doorontwikkeling van onderzoekssetting
naar behandelsetting nodig is om te analyseren of
en waar uitgebreide DNA-tests van toegevoegde
waarde zijn. Zij noemt in haar brief als voorbeelden
de WISE-studie waarin de haalbaarheid, kwaliteit,
kosten en toegevoegde waarde van uitgebreid
DNA-onderzoek in de standaard diagnostiek
van iedere kankerpatiënt wordt onderzocht, ten
opzichte van de huidige diagnostiek.
Ook noemt zij de DRUP-studie (zie ook Nieuws 37,

pag. 36-39,red.) waarbij uitgebreid DNA-onderzoek
wordt ingezet om bij uitbehandelde patiënten
in kaart te brengen of mutaties in het DNA
corresponderen met mutaties waarbij voor
andere kankersoorten geneesmiddelen zijn
geregistreerd. Vervolgens wordt onderzocht
of patiënten in de praktijk ook goed reageren
op deze geneesmiddelen.

Bekostiging

Tijdens de bespreking in het algemeen overleg van
de commissie voor VWS op 10 februari bleek dat de
bekostiging van het uitgebreide DNA-onderzoek nu
nog een probleem is. Voor nieuwe medicijnen is er
een speciale regeling om tussentijds bekostiging
te regelen maar voor nieuwe onderzoeksmethoden
bestaat zo’n regeling niet. Minister Tamara van Ark
gaf aan dat zij het Zorginstituut een advies heeft
gevraagd waarin expliciet aan de orde moet komen
welke knelpunten er op dat gebied zijn.
Zij liet de aanwezige kamerleden weten dat zij een
‘rijk’ advies kunnen verwachten. Het advies wordt
uiterlijk 31 maart 2021 opgeleverd en direct aan de
Tweede Kamerleden verstrekt.

Motie aangenomen

De Tweede Kamer maakt haast want op 25 februari
is inmiddels een motie aangenomen over een
voorlopige betaaltitel voor een uitgebreide
WGS-gebaseerde DNA-test voor patiënten met
uitgezaaide kanker waarbij de primaire tumor
onbekend is (PTO) en patiënten die uitbehandeld
zijn, maar nog wel een goede medische conditie
hebben. Het verwachte tijdpad voor overige
richtlijnen en patiëntengroepen met uitgezaaide
kanker die nog niet zijn uitbehandeld, moet
blijken uit het nog op te leveren advies van het
Zorginstituut. n

Nieuw medicament voor gevorderde prostaatkanker

Olaparib, een
zogenaamde PARP remmer

Bij mannen die
olaparib kregen
bleef de ziekte
gemiddeld langer
weg
Harm Kuipers en Rien Knol
De behandeling van prostaatkanker is in de
laatste tien jaar aanmerkelijk uitgebreid, met
name voor patiënten waarbij de tumor niet meer
op hormoonbehandeling reageert.
In dat geval wordt van tumor castratieresistentie
of CRPC gesproken (Castration Resistent Prostate
Cancer). Juist voor de groep CRPC-patiënten
zijn er in de laatste tien jaar verschillende
behandelopties bijgekomen. Een middel dat
sinds november 2020 in Nederland wordt
vergoed en in trials gebruikt wordt is Olaparib,
een zogenaamde PARP remmer.
PARP staat voor poly-ADP-ribose-polymerase
en is een eiwit dat in de cel DNA-schade moet
repareren. Die schade kan ontstaan bij het
kopiëren van DNA tijdens de normale celdeling.
PARP-remmers zorgen ervoor dat het
PARP-eiwit deze DNA-schade in kankercellen niet
kan repareren, waardoor de kankercel doodgaat.
In gezonde cellen treedt minder DNA-schade op
en hebben PARP-remmers minder effect.

Olaparib in vergelijkende studie
onderzocht

In een gerandomiseerd onderzoek
(de PROfound-studie) werd olaparib
vergeleken met zogenaamde nieuwe
hormoonbehandelingen (abirateron of
enzalutamide)(3). Aan dit onderzoek deden
patiënten mee met uitgezaaide castratieresistente prostaatkanker, bij wie de ziekte
was teruggekeerd na eerdere behandelingen,
waaronder nieuwe hormoonbehandelingen.
Al deze patiënten hadden een mutatie in ten
minste één van de 15 meest voorkomende
DNA-reparatiegenen, zoals de genen met de
namen BRCA-1, BRCA-2 of ATM. Bij mannen die
olaparib kregen bleef de ziekte gemiddeld
langer weg dan bij degenen die behandeld
werden met abirateron of enzalutamide.(3)
Ook bleven ze langer in leven.(4,5) De patiënten
in de PROfound studie konden olaparib relatief
goed verdragen.
De meest voorkomende bijwerkingen waren (bij
meer dan 20% van de patiënten) bloedarmoede,
misselijkheid, vermoeidheid of krachtverlies,
verminderde eetlust of diarree. ›
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De meeste mannen (80%) konden, ondanks deze
bijwerkingen, behandeld blijven worden met
olaparib (3).
Er lopen op dit moment meerdere onderzoeken
met PARP-remmers bij prostaatkanker, waarvan de
resultaten op termijn belangrijk kunnen zijn voor/
in Nederland.

zich bij diagnose vaak in een gevorderd stadium (2).
Een BRCA-kiembaanmutatie kan aan kinderen
worden doorgegeven, die dan mogelijk een
verhoogd risico hebben op bepaalde vormen
van kanker, zoals prostaatkanker, borstkanker,
eierstokkanker of alvleesklierkanker. n

PARP remmer werkzaam bij een BRCA
mutatie

Bronnen:
1) https://oncogen.nl/mannen/prostaatkanker-en-		
erfelijke-aanleg/
2) Na R, et al. Germline mutations in ATM and BRCA1/2
distinguish risk for lethal and indolent prostate 		
cancer and are associated with early age at death.
Eur Urol 2017;71(5):740-7.
3) De Bono JS, et al, Olaparib for Metastatic CastrationResistant Prostate Cancer, N Engl J Med. 2020 May
28;382(22):2091-2102.
4) De Bono JS, et al. Final overall survival (OS) 		
analysis of PROfound: olaparib vs physician’s choice
of enzalutamide or abiraterone in patients (pts)
with metastatic castration-resistant prostate cancer
(mCRPC) and homologous recombination repair (HRR)
gene alterations. Ann of Oncol 2020;31(suppl4)
:S507-S549.
5) Hussain M, et al. Survival with Olaparib in Metastatic
Castration-Resistant Prostate Cancer, N Engl J
Med. 2020 Dec 10;383(24):2345-2357.

Bij ongeveer 15 tot 25 procent van de mannen met
prostaatkanker is er sprake van een mutatie in
genen die een rol spelen bij DNA-reparatie, zoals
de genen met namen als BRCA1, BRCA2 en ATM (1).
Fouten in het DNA, die ontstaan tijdens de normale
celdeling, kunnen daardoor niet goed meer
gerepareerd worden.
Om te bepalen of iemand een BRCA-mutatie heeft
kan de behandelend arts besluiten om een test
aan te vragen, bijvoorbeeld bij diagnose, als er
uitzaaiingen ontstaan of als de tumor niet meer
reageert op hormonale therapie (CRPC). Voor die
test wordt een biopt uit de tumor genomen om een
DNA-analyse uit te voeren.
Als een mutatie van een bepaald gen alleen in het
tumorweefsel voorkomt, heet dat een somatische
mutatie. Een genafwijking kan echter ook al bij de
geboorte in alle cellen van het lichaam aanwezig
zijn. Dat wordt een kiembaanmutatie genoemd.
Mannen met een BRCA-kiembaanmutatie die
prostaatkanker krijgen, hebben bij diagnose
vaker een slechtere prognose. Ze hebben dan
bijvoorbeeld een sneller groeiende, agressievere
tumor (hogere Gleason-score), of de tumor bevindt

De link naar het wetenschappelijke artikel:
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2022485?url_
ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_
dat=cr_ pub%20%200pubmed

Zo lek als een vergiet
Incontinent zijn is vervelend en vraagt aanpassing.
Geen controle hebben over je blaas, lekken als een vergiet.
Bekkenbodemspieren in de stress.
Het maak niets uit, het feit telt
nat zijn is het thema, dat is wat geldt.
Maar wees niet boos of teleurgesteld
het leven biedt zoveel alternatieven
en je incontinentie is uiteindelijk bijzaak.
Veel oplossingen zijn er voor dat dagelijkse lekken
stap uit je onmacht en gebruik de alternatieven
het leven valt uiteindelijk toch wel op zijn plek.
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Rob Thiele

Minder capaciteit op de poli

Consulten in coronatijd

Marijke Galgenbeld
Hoe verlopen de consulten met de uroloog in
coronatijd? Ik ga hierover graag in gesprek met
Pascal Stijns, uroloog St. Antonius Ziekenhuis in
Nieuwegein.
Welke veranderingen merk jij op tijdens
de consulten in jouw communicatie met de
prostaatkankerpatiënt?
Als arts ervaar ik dat er in coronatijd op drie
fronten sprake kan zijn van een ‘delay’ (uitstel/
oponthoud), waar ik ook mee te maken heb
tijdens mijn consulten. Te weten: in de tijd
vóór het eerste bezoek aan de huisarts, in de
tijd van het stellen van de diagnose en in de
behandeltijd.
Je merkt dat mensen angstig zijn en minder snel
naar een dokter gaan. Daar ontstaat eigenlijk al
het eerste ‘delay’. Op die manier kunnen mensen
zichzelf schade toebrengen.
De tijd waarin de exacte diagnose gesteld wordt,
moet zo kort mogelijk zijn, omdat dit een hele
onzekere periode is voor de patiënt. We hebben,
zeker in het begin van de
coronatijd, te maken gehad
met ‘delays’ in de diagnostiek.
Veel prostaatkanker patiënten
moeten een MRI scan
ondergaan en vaak moeten er
biopten afgenomen worden.
Met name bij de röntgen zagen
we in die periode dat heel veel
gecanceld werd en er opnieuw
een prioriteitenbeoordeling

Pascal Stijns: De mensen konden gelukkig binnen
een fatsoenlijke tijd geholpen worden.

plaats moest vinden. Dus er werd opnieuw
gekeken welke patiënt de hoogste prioriteit had.
Dit kon heel vervelend zijn, want iedere patiënt
zit in spanning in deze periode.
Soms zijn er wachttijden voor bepaalde
behandelingen, zoals bestraling en operaties.
Het St. Antonius Ziekenhuis heeft de
continuering van de oncologische zorg voorop
gesteld. Dus de operatiereductie is voor ons
beperkt gebleven. De mensen konden gelukkig
binnen een fatsoenlijke tijd geholpen worden.
Ik heb daarentegen wel verhalen gehoord van
andere ziekenhuizen waar de behandelingen
uitgesteld moesten worden.

Je merkt dat

mensen angstig
zijn en minder
snel naar een
dokter gaan

Met al deze zaken krijg ik te maken
als ik mijn patiënt zie tijdens een
consult op de polikliniek of als ik
ze telefonisch spreek. De meeste
consulten worden telefonisch
gedaan omdat er minder capaciteit
is op de poli. ›
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Waarom is de capaciteit minder?
Er moeten meerdere specialisten spreekuur
draaien, maar je hebt natuurlijk maar één
wachtkamer. Wil je die anderhalve meter
waarborgen, dan kan je per uur maar een beperkt
aantal patiënten in die ruimte hebben. Daarom
worden de gesprekken zoveel mogelijk telefonisch
gevoerd.

Vaak klappen mensen dicht bij slecht nieuws en
nemen niets meer op. Niet iedereen zal zijn partner
laten meeluisteren.
Het valt mij op dat juist heel veel mensen hun
telefoon op de speaker zetten. Ik vraag ook vaak of
ik even moet wachten en of ik al op de speaker sta,
zodat de partner mee kan luisteren. Dat wordt al
een gewoonte.

Hoe is het contact met je patiënt tijdens zo’n
telefonisch consult ten opzichte van een fysiek
consult?
Ik moet echt mijn voelsprieten gebruiken in
deze gesprekken en ik mis zeker de mimiek van
de patiënt. Het is een uitdaging, maar een groot
voordeel is dat ik patiënten bijna altijd een keer
eerder gezien heb, bijvoorbeeld bij het afnemen
van biopten. En dan heb ik al een gevoel over
het wel of niet kunnen slagen van een telefonisch
consult.

Zie jij voordelen van de telefonische consulten ten
opzichte van standaard fysieke consulten?
Nou, daar ligt eigenlijk wel mijn boodschap.
Ondanks alle nadelen in deze coronatijd, vind
ik dat deze periode ook meer ruimte biedt voor
maatwerk.

Hoe doe je dat met echt slecht nieuws?
Daarbij anticipeer ik ook wel op de te verwachten
uitkomst van onderzoeken. Is het echt héél slecht
nieuws of slecht nieuws maar mét perspectieven?
Daar anticipeer ik dus op én op mijn inschatting
van die patiënt. Lukt dat telefonisch of niet?
Bijvoorbeeld: ‘Meneer, het zou best kunnen dat
er toch sprake is van prostaatkanker als ik zo
kijk naar de MRI en de echo. Maar we moeten
het weefselonderzoek afwachten.’ Zo kan ik het
stroomlijnen en hoeft het niet zo’n grote verrassing
te zijn voor die patiënt aan de telefoon.
En als ik op voorhand al denk dat het er allemaal
echt slecht uitziet bij het bekijken van de scan en
het een ingewikkeld gesprek gaat worden, kan ik
toch kiezen voor een fysiek consult.
In situaties waar uit een reguliere controle iets aan
het licht komt wat niet verwacht werd, bespreek
ik dat toch wel gewoon telefonisch. Gelukkig is
prostaatkanker een ziekte waarin je nog nuances
kan aanbrengen. Daarbij ken ik deze patiënten
bijna altijd al langer, zodat ik kan inschatten of
zo’n telefoongesprek afdoende is of dat er nog
een gesprek moet volgen. Dat zou ook bij een
oncologieverpleegkundige kunnen.
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Kan je dan toch niet beter standaard een fysieke
controle inplannen na slecht nieuws per telefoon?
Nee, dat hoeft volgens mij niet standaard.
Dat hangt af van de situatie en van de patiënt.
Daarbij kan het ook echt puzzelen zijn om ruimte
te creëren om de patiënt op de poli te ontvangen.
Als je elkaar weer wil spreken, moet dat op korte
termijn en dat is niet altijd even makkelijk.

Voor de coronatijd had ik een strak poli-schema
van tien tot vijftien minuten per patiënt,
onafhankelijk van zijn behoeftes. Voor de één
hoeft het consult maar vijf minuten te duren en
bij de ander heb je aan twintig minuten nog niet
genoeg. Nu zie ik per spreekuur nog maar vijf of zes
mensen, die ik dus meer tijd kan geven. De andere
patiënten, die minder tijd nodig hebben of niet
langs willen komen, spreek ik telefonisch. Hierdoor
kan ik meer aan de behoefte van patiënten
voldoen. Ik kan zelf inschatten waar ik ruimte heb
in mijn poli-schema en een afspraak kan op korte
termijn gerealiseerd worden.
Dus jij zou het niet erg vinden als het merendeel
van de consulten telefonisch zou blijven?
Nee, want ik wil goed kunnen blijven aftasten waar
de behoeftes bij de patiënt liggen.
Dat is per situatie en per persoon verschillend en
er is maatwerk nodig om de kwaliteit te leveren
die ik ook wil leveren.
En als ik Johan Cruijff mag citeren: ‘Ieder nadeel
heb z’n voordeel.’ Geen mens is hetzelfde en
deze coronatijd geeft ons meer mogelijkheden
om maatwerk te
bieden. Dat zou ik
willen vasthouden.
Dan komt er toch
iets goeds uit. n

Gelukkig is

prostaatkanker

een ziekte waarin
je nog nuances
kan aanbrengen

In verband met corona zijn er geen
bijeenkomsten gepland. Sommige
ziekenhuizen en inloophuizen
organiseren digitale informatie- of
lotgenotenbijeenkomsten.
Als deze bij ons bekend zijn, vermelden
wij die op de agenda op onze website.
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Supplementen en prostaatkanker

Wat is wijsheid?
Veel mensen hebben het idee dat ze supplementen moeten nemen, omdat dat goed is tegen de
kanker. Maar is dat wel zo? Wat kun je beter wel, en wat kun je beter niet doen? Het Wereld Kanker
Onderzoek Fonds legt uit hoe het zit.

Supplementen

Meestal heeft het geen zin om tijdens de
behandeling van kanker voedingssupplementen
te slikken. Als je volgens de adviezen van het
Voedingscentrum (de Schijf van Vijf) eet en drinkt
krijg je voldoende vitamines en mineralen binnen
om in je dagelijkse behoefte aan voedingsstoffen
te voorzien.
Bovendien zijn er risico’s als je tijdens de
behandeling voedingssupplementen slikt. Vitamineen mineralensupplementen kunnen namelijk
de werking van bestraling en chemotherapie
verminderen. Alleen als er sprake is van een tekort
is het zinvol een voedingssupplement te nemen.
We lichten drie veel besproken supplementen in
relatie tot prostaatkanker toe. ›
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Omega3 capsules

Wij raden aan om alleen supplementen te slikken als je een
tekort hebt aan vitamines en/of mineralen
Omega-3

Omega-3-vetzuren zijn verkrijgbaar als
supplement, maar ook rijk aanwezig in vette vis.
Het zijn essentiële vetzuren. Dit betekent dat het
lichaam ze nodig heeft om goed te functioneren,
maar ze niet zelf kan aanmaken. Je moet daarom
omega-3-vetzuren via je voeding binnenkrijgen.
Omega-3-vetzuren helpen in het lichaam
ontstekingen te verminderen. Bij kanker lijken
omega-3-vetzuren goed te zijn voor het behouden
van je gewicht en je conditie. Het effect ervan bij
bestraling is nog onzeker, net als het effect op
herstel na operaties. Kies daarom bij voorkeur
voor één keer per week vette vis.

Vitamine D

Vitamine D wordt in je huid onder invloed van
zonlicht gevormd, maar komt ook in je voeding
voor in vette vis, vlees en eieren, en toegevoegd
aan margarine. Als je een tekort hebt aan vitamine
D moet je tijdens of na prostaatkanker extra
vitamine D slikken.
Twijfel je of de hoeveelheid vitamine D in je bloed
goed is? Vraag je huisarts of oncoloog dan om dit
te controleren. Als de hoeveelheid te laag is, is het
goed om een vitamine D supplement te slikken.
Vitamine D is belangrijk voor de botten, maar ook
voor de spieren en het immuunsysteem.
Mannen van 70 jaar en ouder en mannen met
een donkere of bedekte huid wordt geadviseerd
standaard vitamine D supplementen te slikken.
Dit is om de kans op botontkalking te verkleinen.
Mannen met een donkere of bedekte huid hebben
dagelijks 10 µg nodig, mannen van 70 jaar en
ouder 20 µg.

Selenium

Onze voeding bevat voldoende selenium. Er is
geen bewijs dat extra selenium in de vorm van
supplementen helpt om terugkeer van de tumor
of het ontstaan van uitzaaiingen te voorkomen.
Het gebruik van selenium supplementen is niet
zonder risico. Je kunt al snel te veel selenium
binnenkrijgen, dit kan giftig zijn.
Het verhogen van de selenium inname lijkt
zinvol bij mensen die een te laag seleniumgehalte in het bloed hebben.

Selenium gezonde voeding

Je arts kan dit vaststellen. Om je selenium inname
met de voeding te verhogen kun je dagelijks
gebruik maken van volkorenproducten, groenten
en fruit, aangevuld met zuivel, eieren en/of
vlees en vis. Met een gezond voedingspatroon
dat voldoende groenten en fruit bevat is extra
selenium niet nodig.

Ons advies

Wij raden aan om alleen supplementen te
slikken als je een tekort hebt aan vitamines en/
of mineralen. Kies altijd een supplement dat niet
meer dan 100% van de aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid (ADH) bevat. Als je tijdens bestraling
of chemotherapie voedingssupplementen wilt
gebruiken, bespreek dit dan altijd eerst met je
behandelend arts en diëtist.
Twijfel je of je een supplement nodig hebt? Neem
dan contact op met je huisarts of behandelend
arts.
Ben je 70 jaar of ouder of heb je een donkere
huidskleur, neem dan standaard een vitamine D
supplement. n

Meer informatie over voeding en kanker?

Voedingenkankerinfo.nl is een programma van het
Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Op deze website
worden vragen beantwoord over voeding en de
preventie van kanker en voeding tijdens en na
de behandeling van kanker. De antwoorden zijn
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en de
praktijkervaring van professionals.
Ook vind je op de site recepten
voor bij smaakveranderingen.
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Waar schreven wij over de
laatste 2 jaar?
(Alle nummers zijn te zien op onze website. Die is te bereiken via www.prostaatkankerstichting.nl,
klik op die site op de button ‘Voor u’, vervolgens op de knop ‘Magazine Nieuws’ en maak daar uw
keuze van het gewenste nummer.)
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Hoe PSA-score je op het verkeerde been kan zetten

Prostories
Een nieuw woord, een nieuw verhaal. Hoe gaat het
met je na je prostatectomie?
Ik dacht terug aan het allereerste besef dat er iets
mis was. Dat was in 2012, ik was toen 57 jaar.
Onze huisarts stuurde een mail aan ‘50 plus’
mannen met de vraag om te reageren wanneer
er plasproblemen waren, een vragenlijst was
bijgevoegd, bij een hoge uitslag contact opnemen
met de praktijk.
Ik scoorde hoog op alle
onderdelen. Te vaak moeten
plassen, nadruppelen.
Overdag moest ik minstens
15 keer naar het toilet en
soms snel ook.

De kanker het lijf
uit, het liefst zo
snel mogelijk

Tijdens het eerste consult
werd de werking van de
prostaat uitgelegd, de
plasproblemen besproken en afgesproken een
PSA-test te doen en twee weken lang een dagboek
bij te houden.
Bij het vervolg consult zat de PSA op een gemiddeld
niveau. De plasklachten bleven.
Diagnose: Prostaatvergroting. De huisarts
schreef een middel voor dat de plasbuis wat zou
ontspannen.
Na een aantal maanden zonder merkbaar resultaat
kreeg ik combinatiemedicijnen die tegelijk de
prostaat verkleinen. Binnen een maand ging het
steeds beter met plassen, de plas ophouden en
nadruppelen.

Niet langer negeren

Jaarlijks werd mijn PSA gecontroleerd, deze bleef
steeds binnen de norm.
Eind 2019 merkte ik dat het toch wat minder ging.
’s Morgens speelden de problemen met het plassen
weer op. Ook kreeg ik erge last van mijn nek. Voor
de tweede keer had ik een nekhernia en moest
geopereerd worden.
Door corona werd de operatie enkele maanden
uitgesteld, in juli 2020 werd de nekhernia
geopereerd. Na mijn revalidatie vond ik dat ik de

Art van der Molen: Vaar niet blind op de PSA-score

prostaatproblemen niet langer moest negeren.
In augustus weer PSA gemeten: 4,7.
Niets verontrustends maar het voelde niet goed.
Ik realiseerde me dat prostaatkanker in mijn familie
wel erg vaak voorkwam en dat PSA niet alles zegt.
In september 2020 vertelde ik de huisarts over
de toenemende plasproblemen en vroeg om een
recept voor het combi-medicijn. Daarmee ging ze
niet akkoord. Ze wilde eerst een rectaal onderzoek
doen en voelde een duidelijke oneffenheid op
de prostaatwand. Geen medicatie dus, maar een
afspraak met de uroloog. De uroloog constateerde
hetzelfde waarna een MRI-Scan werd gemaakt.
Over de uitslag was de uroloog een stuk minder
positief, er was een zichtbare aantasting van het
weefsel te zien. De weefselstructuur gaf aan dat
het hoogstwaarschijnlijk kwaadaardig was.
Het werd gekwalificeerd als ‘gatenkaas’. Na het
nemen van biopten is prostaatkanker vastgesteld. ›
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Er verandert
nogal wat, dat
Zenuwen en zaadblaasjes weghalen

De Glaesonscore was 4+3=7. Vervolgens is een
PSMA PET/CT-scan gemaakt. Hierop was alleen
kanker in de prostaat zichtbaar. Dat de tumor zich
tot de prostaat beperkte was positief. Dat maakte
de weg vrij om te opereren met de Da Vinci robot.
Weer gooide corona roet in het eten.
Waar in spoedeisende gevallen het protocol
zegt binnen zes weken te opereren, duurde het
ruim tien weken voor ik geopereerd werd. In een
gesprek vooraf met de chirurg gaf hij aan dat het
ook noodzakelijk zou zijn om tegelijk zenuwen
en zaadblaasjes weg te halen. Dit betekent een
heel ander leven voor ons. Maar de insteek was
duidelijk: de kanker het lijf uit. En liefst zo snel
mogelijk.
Helaas ging dat minder snel dan gehoopt. Januari
2021, geopereerd. De volgende dag kwam de
chirurg langs en vertelde dat de operatie goed was
verlopen, maar dat de tumor al tegen het bekken
aan was gegroeid. Hij had zoveel mogelijk weefsel
weg geschraapt en hoopte dat het voldoende zou
zijn.

5454

Onderzoek zou dat uitwijzen. Na zeven dagen
mocht de katheter eruit en kon ik wennen aan
het dragen van een luier. Een paar dagen later
de uitslag van het onderzoek met de uroloog
besproken, de snijvlakken waren schoon.
Toen bleek ook het verschil dat opgetreden was in
die vier maanden.
Bij gelijkblijvende PSA-score was de tumor
vergroot en aan een kant door de prostaatwand
gebroken tot op het bekken. De tumor had zoveel
prostaatweefsel vernietigd dat het PSA te weinig
prostaatweefsel had om op te reageren, daardoor
bleef de score laag. Vandaar de term ‘gatenkaas’.

Het wachten op
een operatie
had niet veel
langer moeten
duren.

heeft invloed
op jou en je
partner

Je hebt wel
geluk gehad

Drie maanden na de operatie was de eerste
controle. Voor mijn gevoel ben ik nu 98% kankervrij,
die 2% houdt me nog wel bezig. In elk geval alert.
Als de kanker weer opduikt kan er lokaal bestraald
worden dus is mijn levensverwachting positief.
De uroloog onderstreepte dat. ‘Maar je hebt wel
geluk gehad’, zei hij erbij.
Conclusie: Laat je PSA regelmatig meten, maar vaar
niet blind op de score. Ga bij klachten naar de
huisarts en laat de prostaatwand controleren.
Vraag om vervolgonderzoek door een MRI-scan.
Bereid je lichamelijk en geestelijk voor op de
veranderende situatie. Er verandert nogal wat dat
heeft invloed op jou en je partner. Praat erover, ga
de schaamte voorbij. Er is meer in het leven dan
een erectie. Zelfs een kleine luier went.
Tot slot: Neem de tijd voor herstel.
Het is niet vreemd om een half jaar later nog
vermoeidheidsklachten te hebben. Benut de
mogelijkheden van bekkenbodemtherapie.
Hoe je met lichamelijke klachten en ongemakken
leert omgaan is erg individueel. Maar geniet
van het leven en waardeer wat je hebt en kunt. n
Art van der Molen
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Prostaatkankerstichting:
• biedt lotgenotencontact
• geeft voorlichting en informatie
• behartigt de belangen van

mannen met prostaatkanker
en hun naasten

• stimuleert wetenschappelijk
onderzoek
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