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Beleidsplan Prostaatkankerstichting 2021 en verder
De Prostaatkankerstichting (PKS) komt op voor mannen met prostaatkanker en hun naasten.
De stichting is opgericht in 1997 onder de naam Stichting Contactgroep Prostaatkanker. In 2011 is
de naam gewijzigd in ProstaatKankerStichting.nl en medio 2020 heeft het bestuur gekozen voor
Prostaatkankerstichting, een meer eigentijdse en eenvoudiger naam en schrijfwijze.
De Prostaatkankerstichting heeft als patiëntenorganisatie vier kerntaken of strategische doelen:

•
•
•
•

Belangenbehartiging
Lotgenotencontact
Voorlichting en informatievoorziening
Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek.

In samenwerking met zorgprofessionals en andere stakeholders wil PKS de zorg naar een hoger plan
tillen en toegankelijk maken voor iedereen.
De primaire doelgroep van de Prostaatkankerstichting bestaat uit (toekomstige)
prostaatkankerpatiënten en hun naasten. De stichting is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en voert naast de eigen taken ook gezamenlijke projecten uit in
samenwerking met NFK.

Belangenbehartiging
Het beleidsplan met betrekking tot de kerntaak 'Belangenbehartiging' is voornamelijk gebaseerd op
de recent gepubliceerde "Visie op de prostaatkankerzorg in Nederland". Het doel van deze visie is
een aanzienlijke kwaliteitsverbetering in de diagnostiek, behandelkeuze, behandeling en nazorg bij
prostaatkanker. Het visiedocument beschrijft wat van het prostaatkankerzorgveld gevraagd wordt
om deze kwaliteitsslag te maken.
Drie jaar verder, in 2020, constateert de Prostaatkankerstichting dat er door het
prostaatkankerzorgveld daadwerkelijk grote stappen zijn gezet die in lijn zijn met de visie.
Als patiëntenorganisatie hebben we daar actief een bijdrage aan geleverd.
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Verder zet de Prostaatkankerstichting zich in voor awareness bij mannen vanaf de leeftijd van vijftig
jaar over de verhoogde risico’s op prostaatkanker. De stichting vindt het belangrijk dat mannen
geïnformeerd zijn over en bekend zijn met de optie ‘vroegonderzoek bij de huisarts’.
Huisartsen vervullen een belangrijke rol in het verstrekken van informatie over de voor-en nadelen
van vroegonderzoek. Aan de basis ligt een geactualiseerde NHG-standaard prostaatkankerdiagnostiek
bij de huisarts, waar de Prostaatkankerstichting haar medewerking aan verleent.
NFK heeft vijf gedeelde doelen geformuleerd op het gebied van belangenbehartiging voor de komende
jaren. Prostaatkankerstichting is betrokken bij vier van deze vijf doelen te weten:
1.
2.
3.
4.

Kwaliteit van zorg
Gelijke toegang tot innovatieve technologieën incl. diagnostiek
Leven met en na kanker
Vroegtijdig opsporen

Lotgenotencontact
De tweede kerntaak van de
Prostaatkankerstichting is het
bieden van lotgenotencontact.
Dit doet de stichting door
lotgenotenbijeenkomsten verspreid
over het land te organiseren, veelal
in samenwerking met inloophuizen
en onder begeleiding van
vrijwilligers die zelf ook patiënt zijn.
Het doel van deze bijeenkomsten
is om patiënten en naasten de
gelegenheid te geven om ervaringen
met elkaar uit te wisselen en van
elkaar te leren. De organisatie van
zowel voorlichtings- als lotgenotenbijeenkomsten draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van
zorg doordat de patiënt betere en bewustere keuzes kan maken, wat leidt tot een betere kwaliteit van
leven.
Op vijf dagdelen per week kunnen patiënten, naasten, lotgenoten en andere betrokkenen bellen met
de 0800-lotgenotencontactlijn voor alle soorten informatie. Onder de lotgenotencontactgroep valt
ook het emailadres lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl waar betrokken hun vraag per mail kunnen
stellen. Daarnaast presenteert PKS zich steeds actiever op verschillende evenementen waaronder
de Nationale Gezondheidsbeurs en de 50+ Beurs, waar vele gesprekken plaatsvinden met patiënten
die nog niet bekend waren met het werk van de stichting. De positie van PKS in de contacten met
de verschillende ziekenhuizen wordt steeds versterkt, wat zich vertaalt in een groeiend aantal
bijeenkomsten.
De komende jaren wil de Prostaatkankerstichting het lotgenotencontact voortzetten en uitbreiden.
De corona-uitbraak echter dwingt het bestuur ertoe om ook na te denken over andere vormen
van lotgenotencontact dan fysiek. De Prostaatkankerstichting zal in samenwerking met o.a. NFK
kijken naar de mogelijkheden van digitaal lotgenotencontact, zolang fysieke bijeenkomsten worden
afgeraden. Speerpunt binnen het lotgenotencontact voor de komende jaren is de aandacht voor de
partners van patiënten. In steeds meer regio’s worden aparte bijeenkomsten voor partners en naasten
georganiseerd en PKS streeft er naar dit aantal verder te laten groeien en meer partners van patiënten
als vrijwilliger aan te trekken.
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Voorlichting en informatievoorziening
Door het geven van informatie en voorlichting over behandelmogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen
in de prostaatkankerzorg krijgt de patiënt meer kennis van zaken en wordt
Samen Beslissen meer en meer de norm. De patiënt maakt bewustere en betere keuzes ten aanzien
van de te volgen behandeling(en). Dit komt de kwaliteit van leven ten goede.
De Prostaatkankerstichting heeft onlangs geïnvesteerd in een nieuwe, betere website die de patiënt
rechtstreeks en overzichtelijk toegang geeft tot alle mogelijke informatie over de verschillende fasen
van het ziekteproces. De komende jaren wil de stichting doorgaan met de uitgave van het kwartaalblad
Nieuws Magazine en viermaal per jaar de digitale nieuwsbrief. De Prostaatkankerstichting is actief op
social media en beschikt over een informatieve film die vaak getoond wordt tijdens bijeenkomsten.
Met de organisatie van de jaarlijkse landelijke donateursdag voorziet de Prostaatkankerstichting in
goede, up to date voorlichting aan alle aanwezigen door vooraanstaande medici op het gebied van
prostaatkanker. Deze informatie gaat meestal over (nieuwe) behandelingen en verwachtingen in zeer
brede zin. De donateursdag vindt plaats op een centraal gelegen locatie met beschikking over een zaal
voor minimaal 600 personen en een tweede kleinere zaal voor parallelsessie(s). De afgelopen drie jaar
is er zeer succesvol voor de partners van patiënten een apart programma georganiseerd.
Het huidige prostaatkankerlogboek stamt uit 2016 en gezien de snelheid waarmee de ontwikkelingen
elkaar opvolgen, is een herziening gewenst. In het voorjaar van 2021 is deze nieuwe uitgave gereed.
Nieuwe donateurs ontvangen dit boek kosteloos bij hun aanmelding. Kortom, de komende jaren zal de
Prostaatkankerstichting blijven investeren in zowel informatiematerialen als bijeenkomsten, fysiek of
digitaal, om haar achterban zo volledig mogelijk te blijven informeren.

Bevorderen wetenschappelijk onderzoek
De vierde kerntaak van de Prostaatkankerstichting is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek
naar prostaatkanker. Steeds meer wordt bij een voorgenomen wetenschappelijk onderzoek inbreng
gevraagd van de patiëntenvereniging. Verzoeken variëren van een schriftelijke adhesiebetuiging
tot actieve participatie in een onderzoek of de vraag om publiciteit te geven aan een trial om meer
patiënten te kunnen includeren. Bij een verzoek om een schriftelijke adhesiebetuiging wordt door de
kwaliteitsgroep de stichting getoetst of het onderzoeksvoorstel aan een aantal criteria voldoet.
Is dat het geval, dan wordt een steunbrief afgegeven, waardoor de kans op subsidiering van het
onderzoek toeneemt.
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Verwerving van inkomsten
De Prostaatkankerstichting verkrijgt haar inkomsten vanuit
subsidie van KWF/NFK en Fonds PGO (Min. VWS). Daarnaast is de
stichting afhankelijk van giften en schenkingen en inkomsten
via de donateurs. Op het moment van de totstandkoming van
dit beleidsplan is nog onduidelijk hoe de subsidieregeling
van KWF/NFK er precies uit gaat zien. Dit maakt dat de
Prostaatkankerstichting de komende jaren actiever zal inzetten op
fondswerving, door vermogensfondsen en potentiële sponsoren
zelf actief te benaderen. Voor een overzicht van de inkomsten en
de besteding van de uitgaven wordt kortheidshalve verwezen naar
het financieel jaarverslag op de website. De externe accountant
verzorgt de financiële administratie en geeft een goedkeurende
verklaring af.
Gegevens over bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid staat
beschreven in het jaarverslag, eveneens gepubliceerd op
www.prostaatkankerstichting.nl.

Vergroting achterban
De Prostaatkankerstichting wil komende jaren haar achterban verder vergroten. Van het totaal aantal
prostaatkankerpatiënten in Nederland is slechts een klein deel donateur. Het aandeel is de afgelopen
vijf jaar aanzienlijk gegroeid, maar kan nog veel verder groeien. De stichting wil dit o.a. doen door de
nieuwe website, vergroting van het bereik van de digitale nieuwsbrief en andere activiteiten. Om meer
inkomsten te genereren, maar in de eerste plaats om nog meer patiënten tot steun te kunnen zijn.

Gegevens Prostaatkankerstichting
Prostaatkankerstichting
Godebaldkwartier 365
3511 DT Utrecht
Postbus 8152
3503 RD Utrecht
Tel. 088-002 97 30
RSIN/fiscaal (identificatie)nummer:
806961089
KvK nummer: 41217362
Bankrekeningnummer:
IBAN NL90INGB0006206109
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Prostaatkankerstichting:

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

mannen met prostaatkanker
en hun naasten

• stimuleert wetenschappelijk
onderzoek

Postbus 8152, 3503 RD Utrecht | secretariaat@prostaatkankerstichting.nl |telefoon: 088-0029730
www.prostaatkankerstichting.nl

