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In dit nummer:
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• Het geval abirateron

De grip kwijt

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
Laat ik beginnen met de hoop uit te spreken dat het einde van de
coronabeperkingen nu toch echt nadert en dat we straks kunnen genieten
van een mooie zomer.
De laatste anderhalf jaar is er hard gewerkt aan een nieuwe uitgave van
het Prostaatkankerlogboek. Vanaf begin deze maand ontvangen nieuwe
donateurs het boek gratis bij hun aanmelding. Graag wil ik vrijwilligers,
professionals en medewerkers hartelijk danken voor hun grote inzet.
Bert Smid, oud lid van onze Raad van Advies, heeft de coördinatie van het
proces op zich genomen. Een knappe prestatie, zeker omdat corona een
grote wissel trok op de agenda van alle betrokkenen. Toch hebben zij tijd
vrij kunnen en willen maken om hun bijdrage aan dit nieuwe logboek te
leveren en dat verdient een groot compliment!
De Prostaatkankerstichting heeft twee nieuwe leden in de Raad van Advies
mogen verwelkomen. Addy van de Luijtgaarden is Internist-oncoloog
in het Reinier Haga Prostaatkankercentrum in Delft. Marco Blanker is
huisarts in Zwolle en huisarts-epidemioloog in het UMCG in Groningen.
Marco volgt Bert Smid op, die in 2019 afscheid heeft genomen.
Op 8 juni zond de Prostaatkankerstichting een webinar uit over de
onderwerpen hormoon-en chemotherapie, scantechnieken bij diagnose
en behandeling en radiotherapie. Heeft u dit programma niet live kunnen
volgen, dan kunt u dat via onze website als nog doen. Coloplast heeft op
24 juni een webinar georganiseerd waaraan de Prostaatkankerstichting
actief heeft meegewerkt. Professionals vertelden over gevolgen van een
behandeling tegen prostaatkanker op het gebied van seksualiteit en
(in)continentie. En over mogelijke oplossingen bij deze problematiek.
Vrijwilligers delen hun verhaal over hoe zij met deze gevolgen zijn
omgegaan in hun dagelijks leven.
Lutetium-177-PSMA therapie
Vrijwilligers van onze 0800-groep krijgen vaak vragen over hoe het nu
precies zit met Lutetium. Verderop in dit nummer leest u de meest actuele
stand van zaken over de Lutetium-177-PSMA therapie in Nederland. U krijgt
informatie over de geschiedenis, de lopende studies en resultaten en de
beschikbaarheid van het middel.
Misschien herinnert u zich nog dat de Prostaatkankerstichting in 2017 als
één van de eerste kankerpatiëntenorganisaties haar visie op toegankelijke
en goede zorg presenteerde aan het veld. Inmiddels zijn we vier jaar
verder. We zien grote regionale centra ontstaan, die mede bijdragen aan
een betere kwaliteit van zorg voor prostaatkankerpatiënten. Toch zijn
we er nog niet. Reden dus om het document uit 2017 te herzien. Met deze
herziene visie gaat de Prostaatkankerstichting opnieuw in gesprek met
het zorgveld om samen de zorg voor prostaatkankerpatiënten verder
te organiseren, te optimaliseren en toekomstbestendig te maken.
Het visiedocument kunt u vinden op onze website.
Ik wens u allen een mooie en zonnige zomer toe.
Kees van den Berg
Voorzitter
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Een nucleair geneeskundige injecteert Ga-68-PSMA voor een PET CT scan,
waarmee bekeken kan worden of de Lu-177-PSMA therapie effect heeft gehad

Lutetium-177-PSMA therapie in Nederland

Een update

Ir. Annemarie Eek is projectmanager
Radboudumc en penningmeester
Stichting PSMA forum NL

hoe is de situatie in Nederland?

Zulke cellijnen
zijn heel nuttig
voor medisch
onderzoek, omdat
wetenschappers
met deze cellen
bepaalde
Dr. Daniela Oprea-Lager, voorzitter
eigenschappen
Stichting PSMA forum NL
van kanker kunnen
achterhalen, of
testen of een nieuwe therapie effect heeft. Zo
werd in deze LNCaP cellijn voor het eerst PSMA
ontdekt. Later bleek dat PSMA op bijna alle
prostaatkankercellen voorkomt.

Geschiedenis

PSMA als therapie

Ir. Annemarie Eek en Rien Krol
Bij de Prostaatkankerstichting staat de telefoon
regelmatig roodgloeiend en het forum staat vol
met discussies en ervaringsverhalen van mannen
die naar Duitsland zijn afgereisd, allemaal vanwege
Lu-177-PSMA therapie. Wat is dit voor therapie, en

Het verhaal over PMSA (prostaat specifiek
membraan antigeen) begon al in 1983.
Toen verwijderde een arts een uitzaaiing van
prostaatkanker uit een patiënt. De cellen uit
deze uitzaaiing zijn buiten het lichaam in
leven gehouden bij 37°C in een badje met
voedingsstoffen. Dat kan omdat tumorcellen de
eigenschap hebben dat ze ongeremd blijven delen.
Zo ontstond een zogenaamde cellijn (LNCaP),
die nog steeds wereldwijd in vele laboratoria op
de wereld doorgroeit.

In de loop der jaren zijn verschillende stoffen
ontwikkeld die specifiek kunnen binden aan de
PSMA moleculen op de prostaatkankercellen.
Die stoffen worden – een beetje verwarrend – ook
vaak aangeduid als PSMA. Dit PSMA kan worden
gebruikt als een soort vrachtwagen om in het
lichaam andere stoffen naar de tumor te brengen.
Een van die stoffen is het radioactieve Lu-177
(afkorting voor Lutetium-177), dat straling afgeeft.
Deze straling kan schade aanrichten aan het DNA
en zo tumorcellen kapot maken. ›
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Drie jaar geleden is de Prostaatkankerstichting
samen met het Radboudumc een project gestart
met als doel de behandeling met Lutetium voor
prostaatkankerpatiënten door de zorgverzekeraars
vergoed te krijgen.
In juni 2018 is een overeenkomst gesloten met
de Vriendenloterij om ongeveer 1 miljoen euro te
verwerven om de Bullseye studie te financieren.
Hiervan is tot heden ongeveer € 500.000,-- binnen,
onvoldoende om de volledige studie te kunnen
financieren.
Zoals in bijgaand artikel is beschreven zijn er toch
ontwikkelingen geweest die het mogelijk hebben
gemaakt om de studie te starten.
Indien u meer informatie wilt of denkt voor zo’n
behandeling in aanmerking te komen,
neem dan contact op met uw behandelaar.
Voor meer informatie over studies raadpleeg
onderstaande websites:
www.stichtingduos.nl
www.psmaforum.nl
www.prostaatkankerstichting.nl
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat u zelf de
desbetreffende ziekenhuizen benadert.
Rien Knol
Secretaris Prostaatkankerstichting
Lu-177-PSMA therapie is het resultaat van
bijna 40 jaar wetenschappelijk onderzoek, van
testen in het laboratorium op cellijnen tot aan
grote patiëntenstudies, waarin de veiligheid
en effectiviteit moet worden aangetoond.
Daarna volgt nog een lange weg naar registratie,
vergoeding door zorgverzekeraars en brede
beschikbaarheid voor patiënten. Kortom, het
kan soms langer duren voordat een medicijn in
Nederland beschikbaar is. Artsen en onderzoekers
werken momenteel hard aan klinische studies,
ook in Nederland.

VISION studie

Het bedrijf Novartis heeft een grote wereldwijde
registratiestudie uitgevoerd met Lu-177-PSMA in
patiënten met uitbehandelde prostaatkanker.
Aan de studie deden 831 patiënten mee, waarvan
2/3 in de behandelarm en 1/3 in de controlegroep.
De behandelarm bestond uit maximaal zes
injecties met Lu-177-PSMA therapie. In Nederland
deden het Radboudumc, NKI-AvL, St Antonius
Ziekenhuis en UMC Utrecht aan deze studie mee.
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De ontwikkeling van nieuwe medicijnen start in het
laboratorium.

In maart van dit jaar heeft Novartis een
persbericht gepubliceerd over de eerste
resultaten. In deze studie verbeterde Lu-177-PSMA
therapie zowel de algehele overleving van de
patiënten, als de ziekteprogressievrije overleving.
Naar verwachting zal Novartis binnenkort een
uitgebreid verslag van alle resultaten presenteren.
Op basis van deze studie en na presentatie van
de resultaten op een volgend groot congres,
zal Novartis zowel in de Verenigde Staten als in
Europa de registratie aanvragen voor deze therapie
in patiënten die geen andere behandelopties meer
hebben.

DOS TOX
studie

Lu-177-PSMA

In
uitbehandelde
patiënten is
Lu-177-PSMA
therapie
inmiddels
dus goed
onderzocht.
Echter, een
belangrijke
volgende stap is
uitzoeken of de
therapie ook al eerder in het behandeltraject past.
Zeker aangezien patiënten Lu-177-PSMA therapie
over het algemeen goed verdragen.
In het Radboudumc in Nijmegen is daarom een
pilot studie uitgevoerd in tien mannen met een
vroeg stadium van uitgezaaide ziekte en nog voor
de inzet van hormoontherapie.

therapie is het
resultaat van
bijna 40 jaar

wetenschappelijk
onderzoek

In deze studie is vooral gekeken naar de veiligheid,
en minder naar het effect van de therapie. ›

Uit de
resultaten bleek
dat de stralings-

De onderzoekers keken uitgebreid naar
eventuele bijwerkingen en berekenden heel
nauwkeurig hoeveel straling in de gezonde
weefsels en in de tumoren terecht kwam.
Uit de resultaten bleek dat de stralingsdosis in
de gezonde organen laag was, terwijl de dosis in
de tumoren juist hoog was. De studiedeelnemers
ondervonden weinig bijwerkingen van de
therapie. De helft van de mannen had een
goede daling van het PSA en kon daardoor de
hormoontherapie uitstellen.

en de progressievrije periode.
Ongeveer twee op de drie
patiënten ziet een effect
van de therapie, variërend
van tijdelijke stabilisatie
van ziekte tot afname
van ziekte. Ongeveer een
derde van de patiënten
reageert onvoldoende op de
behandeling. Het is nog onduidelijk waarom dit
zo is.

Bullseye 2

Hoewel de naam suggereert dat het PSMA
specifiek is voor prostaatkanker, komt het ook
voor in andere weefsels, zoals speekselklieren,
traanklieren, nieren, dunne darm, zenuwknopen,
lever en milt. Een bijwerking van Lu-177-PSMA
therapie is een droge mond, door schade aan de
speekselklieren. Dit is meestal van tijdelijke aard.

Vanwege de veelbelovende resultaten van de
DOS TOX studie is vanuit het Radboudumc een
vervolgstudie gestart om het effect van
Lu-177-PSMA therapie beter te onderzoeken in
een grotere groep patiënten. Dit is de
Bullseye 2 studie, waaraan ook Amsterdam UMC,
NKI-AvL en UMCG meedoen. Ook deze studie richt
zich op mannen met beperkte uitzaaiingen na
eerdere chirurgie of radiotherapie, en nog voor
de hormoontherapie. De behandeling bestaat uit
maximaal vier injecties Lu-177-PSMA. Het doel is
om de hormoontherapie zo lang mogelijk uit te
stellen.
De studie heeft een controlearm, waarin
patiënten standaard zorg krijgen. Mocht het
PSA in deze groep toch toenemen, dan krijgen
deelnemers alsnog de Lu-177-PSMA therapie
aangeboden (dit is een zogenaamde crossover
studie). In deze studie zit geen placebo, dus
zowel de onderzoeker als de patiënt weet in
welke studiegroep men heeft geloot. De studie is
open voor inclusie. In totaal kunnen 58 mannen
meedoen.

PSMAfore en PSMAddition

Ook Novartis is na de VISION studie niet stil
blijven zitten. Inmiddels worden meerdere
grote studies uitgerold. Nederland doet mee
met twee multicenter fase III studies. PSMAfore
richt zich op Lu-177-PSMA therapie bij mannen
met uitgezaaide prostaatkanker die wel al
hormoontherapie hebben gehad, maar nog geen
chemotherapie. PSMAddition onderzoekt de
effecten van Lu-177-PSMA therapie in combinatie
met hormonale behandeling bij mannen met
uitgezaaide prostaatkanker die eerder nog geen
hormoontherapie hebben gehad. Beide studies
gaan in de loop van 2021 open.

Resultaten van Lu-177-PSMA therapie

Verschillende klinische studies wereldwijd
hebben een positief effect aangetoond van
Lu-177-PSMA therapie op de algehele overleving

dosis in de

gezonde organen
laag was

Ook andere kankersoorten hebben soms
PSMA. Daarom lopen er in diverse universitaire
ziekenhuizen in Nederland klinische studies om
te onderzoeken of PSMA ook bruikbaar is voor
beeldvorming of therapie van andere tumoren.
Zo loopt in het Radboudumc een studie naar
Lu-177-PSMA therapie bij speekselklierkanker.

Beschikbaarheid in Nederland

Registratie van Lu-177-PSMA therapie zal spoedig
worden aangevraagd door Novartis. Tot die tijd
moeten andere oplossingen worden gezocht.
Enkele centra in Nederland hebben inmiddels
een ontheffing gekregen voor
Lu-177-PSMA therapie bij uitbehandelde
patiënten. Op dit moment is er nog geen tarief
voor deze behandeling. Het wordt in Nederland
niet wenselijk geacht dat patiënten zelf betalen
voor een therapie. Daarom is naast de ontheffing
inmiddels door een aantal centra in Nederland
een zogenaamde add-on prestatie aangevraagd
bij de Nederlandse Zorg Autoriteit. Als die wordt
goedgekeurd, zullen de zorgverzekeraars de
therapie gaan vergoeden voor uitbehandelde
patiënten.

Beeldvorming

Wanneer we de radioactieve stoffen F-18 of Ga-68
aan PSMA koppelen, kan een PET scanner zeer
nauwkeurig bepalen waar prostaatkankercellen
in het lichaam aanwezig zijn.
Nederlandse ziekenhuizen gebruiken deze
PET scans al veel in de standaard klinische zorg.
Dit type radioactieve straling geeft niet of
nauwelijks schade. Door de korte halfwaardetijd
van deze radioactieve stoffen is de straling heel
snel na de scan weer verdwenen. ›
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Het wordt in
Nederland niet

Beeldgeleide operaties

Aan PSMA kunnen we ook een
fluorescente stof koppelen. Dit kan
een arts inspuiten bij de patiënt vlak
voor een operatie. Het fluorescente
PSMA hoopt zich specifiek op in de
prostaatkankercellen. De chirurg
kan dan tijdens de operatie met een
speciale fluorescente camera zien
waar de tumorcellen zitten, aangezien
de kankercellen dan groen oplichten.
Ook kan een radioactieve stof zoals
In-111 aan PSMA gekoppeld worden.
Een chirurg kan het radioactieve signaal opsporen
met speciale meetapparatuur. Een combinatie van
fluorescentie en radioactiviteit is ook mogelijk.
De radioactiviteit geeft dan weer waar de tumoren
ongeveer zitten, en de fluorescentie geeft in
detail de locatie weer. Deze methoden worden
in Nederland momenteel alleen toegepast in het
kader van klinische studies.

wenselijk geacht

dat patiënten zelf
betalen voor een
therapie

Een nucleair geneeskundige maakt een SPECT scan om te kunnen
zien hoe het Lu-177-PSMA zich een paar uur na de toediening over
het lichaam verdeeld heeft.

Radionuclidentherapie
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Lu-177 komt uit een groep radioactieve stoffen
die bèta stralers heet. Zij geven enkelstrengs
DNA schade. Lu-177 is momenteel de meest
gebruikte bèta straler voor de behandeling van
prostaatkanker vanwege de kosten en goede
beschikbaarheid.
Een andere groep radioactieve stoffen heet alfa
stralers. Deze stoffen veroorzaken meer DNA
schade in vergelijking met Lu-177 waardoor ze nog
effectiever tumorcellen kapot maken, maar geven
daardoor ook meer bijwerkingen. Ac-225 is de
meest gebruikte alfa straler. Met hulp van het KWF
werkt het Erasmus MC aan het opzetten van een
klinische studie met Ac-225-PSMA.
Patiënten kunnen ook een combinatie krijgen
van bèta stralers en alfa stralers, dit heet tandem
therapie. In theorie zou dit beter kunnen werken,
maar er zijn nog geen goede studies naar gedaan.
In Nederland is deze behandelvorm nog niet
beschikbaar, ook niet in een klinische studie.

Om de kennis en ervaring rond de toepassing
van PSMA te bundelen is in 2015 het
PSMA forum NL opgericht. Dit forum is een
multidisciplinair samenwerkingsverband
tussen medisch specialisten en onderzoekers
uit Nederlandse medische centra, met als
doel PSMA diagnostiek en therapie zo goed en
efficiënt mogelijk in te zetten. Naast nucleair
geneeskundigen, sluiten ook urologen, oncologen
en radiotherapeuten aan bij dit initiatief. In 2020 is
het forum officieel een stichting geworden.
De doelstellingen van de stichting op het gebied
van PMSA zijn:
• Landelijk beschikbaar maken en optimaal 		
inzetten van diagnostiek en therapie;
• Ontwikkeling van richtlijnen en harmonisatie
van protocollen;
• Organisatie van onderwijs en 			
wetenschappelijk onderzoek.
Meer informatie over PSMA en de stichting vindt u
op de website: www.psmaforum.nl
Op deze website vindt u ook meer informatie over
Lu-177-PSMA therapie, zoals de wijze van toediening
en nazorg. n
Rien Krol is secretaris van de
Prostaatkankerstichting
Dit artikel is geschreven in samenwerking
met Stichting PSMA forum NL

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

Geluk of Pech
Naarmate je langer prostaatkanker hebt, worstel

te vinden, denk aan bomen en bos en kluitje in

perceptie – ik vind ook het goede nieuws.
Ik ontdekte bijvoorbeeld dat ik tot de gelukkige
meerderheid behoor die tien jaar na de diagnose
nog leeft. Er zijn natuurlijk ook andere cijfers
te vinden, gerelateerd aan behandeling, aantal
uitzaaiingen, stadium 1,2,3 of 4...
Ik kan het zó kiezen, dat mijn geluk het grootst is.

het riet.

Erfelijkheid kan een rol spelen

je met meer vragen. Op je zoektocht naar
antwoorden verdwaal je op het web. Er is teveel

Google 'prostaatkanker' en je krijgt tenminste
25 resultaten. Veel goedwillende en
wetenschappelijk gefundeerde websites (zie
PKS), maar het is net als met bitcoins en corona,
wantrouw 'advertenties' en zoek je wijsheid niet
op Instagram of Facebook. Vaak worden zelfs
zogenaamde BN-ers ingezet om de aandacht te
trekken.
Mijn handicap is dat ik
teveel wil weten. Ik graaf me
door bergen informatie (en
onformatie) als een blinde mol
in prostaatkankerland. Word
ik er wijzer van? De cognitieve
dissonantie slaat toe, hoe
meer ik lees hoe zieker ik
word. Maar – selectieve

Als je geen uitzaaiingen krijgt, heb je pas echt
geluk. Van de jaarlijkse oogst van ca. 13.000
prostaatkankerklanten, krijgt ca. 15% uitzaaiingen.
Dan heb je pech.
Welke persoonlijke therapie of behandeling
is in geval van pech voor jou het beste? Dat
weten we nog niet. Voorlopig krijg je de
standaardbehandeling(en) volgens protocol.
In het AvL staat op een wand:’ieder mens is uniek,
iedere tumor ook’. Dit pleit voor behandeling op
basis van genetisch profiel. Daar
wordt aan gewerkt. Erfelijkheid
kan een rol spelen. Vrouwen
worden gescreend op de mutatie
in het BRAC 1-gen die 60 % tot
80% kans geeft op borstkanker.
Bij mannen geeft een erfelijke
mutatie in het BRAC 2-gen extra
risico op prostaatkanker. ›

Als je geen

uitzaaiingen krijgt,
heb je pas echt
geluk
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Maar screening van jongere mannen (vanaf 40) met
(prostaat)kanker in de familie is nog geen protocol,
hoewel de tumor op jongere leeftijd het meest
dodelijk is. Het goede nieuws is dat negen van de
tien mannen na diagnose langer leeft dan vijf jaar,
het slechte nieuws is dat dit voornamelijk oudere
mannen zijn met oudere cellen die zich makkelijk
in slaap laten sussen met testosteronremmers.
Onze Engelse vriend Paul van ver in de tachtig
ligt op dit moment te luisteren naar zijn favoriete
muziek, tenzij hij slaapt, terwijl hij op zijn einde
wacht. Hij kreeg kort na mij
prostaatkanker. Na de operatie
ging hij tijdelijk aan de Zoladex
en daarna elke keer als de PSA
steeg weer een tijdje Zoladex.
Hij voelde zich uitstekend tot
enkele weken terug. Ineens werd
hij te moe.

PSA bleef stijgen

Ik ken een man die al twintig jaar dagelijks
bicalutamide slikt en er niks van merkt. Hij vindt
dat hij gewoon zichzelf is gebleven. Een vriend
begon met bicalutamide en merkte ook niets, maar
het hielp ook niet. Zijn PSA bleef stijgen. Dus kreeg
hij 'sterkere' hormonen – en meer bijwerkingen.
Een andere vriend was na prostatectomie, 20 jaar
geleden, genezen verklaard. Maar kreeg 15 jaar later
onverwachts prostaatkanker in zijn hals. Was er
dus toch een tumorcelletje ontsnapt en had zich
genesteld in de hals om zich daar in alle rust te
ontpoppen tot een bult die opviel.
Bestralingen hielpen gelukkig. Maar
hij kreeg gordelroos, een virus dat
toeslaat als je immuunsysteem het
moeilijk heeft. Virusbesmetting
in het ziekenhuis, kan gebeuren.
Mijn vriend de gepensioneerde
uroloog meldde (grinnikend) dat
mannen ook wel het soa-virus
herpes(genitalis) oplopen tijdens
hun behandeling.
Dan geen Zoladex, maar Zovirax ;-).
En geen seks, maar dit laatste
is voor prostaatkankermannen
normaal.

In het AvL staat
op een wand:

’ieder mens is

uniek, iedere tumor

Dat elk mens uniek is merk ik aan
mijn prostaatkankervrienden.
Ze hebben allemaal andere
medicaties en andere privé
problemen. Er verandert vaak
te veel, niet alle huisgenoten en
familieleden kunnen daar gezellig mee omgaan.
Zo kom ik op depressiviteit en slachtoffergevoel.
Als je van nature toch al een stemmingenmens
was, dan kun je bi-polair gestoord raken als de
hormonen je serotonine productie in de war sturen.
Dan kun je een lastig mannetje worden, zowel voor
jezelf als je omgeving.
Van te voren word je hiervoor niet gewaarschuwd,
omdat van te voren niemand weet hoe je op de
hormonen gaat reageren.

ook’

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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En zo worstelen we maar verder. Elk jaar 13.000
worstelaars erbij. Vandaag heb ik mijn PSA weer
laten checken, doe ik elke drie maanden vlak voor
de deadline van mijn verhaal. Bleek het weer 2.2 te
zijn geworden. Ik schijn een vast driemaandelijks
ritme te hebben: 1.4, 2.2, 1.4, 2.2.
Mijn PSA heeft het heen-en-weer, daarover heb ik
nergens informatie kunnen vinden. n

Evaringsverhaal
12,5 jaar prostaatkanker – medisch bemoedigend, mentaal vermoeiend

Koperen
kankerjubileum
Het begon met een kwinkslag. Ingegeven

‘Wel moeilijke

door het naderende carnavalsfeest. Hoe ik me

dagen gehad,

voelde, luidde de vraag van dokter Gerritsen,
mijn oncoloog van het Radboudumc. ‘Goed,’
antwoordde ik, ‘misschien begeef ik me komend
weekeinde wel in het feestgedruis.
Want ik heb een carnavalsjubileum te vieren.
Elf jaar prostaatkanker.’
Gerritsen kon er wel om lachen. Toch gaf hij mij
op die februaridag in 2020 niet de kans om met
een grap het ‘ware verhaal’ terzijde te schuiven.
Een professioneel arts doorziet die dingen.
Dus vroeg hij door en kreeg toen het volgende
verhaal. Ondanks een trits aan behandelingen
– operaties, bestralingen, chemo’s,
hormoonmedicaties – voelde ik me lichamelijk
sterk. Sportschool, schaatsen, skeeleren, en wat
wandelen en fietsen hadden me, samen met
een doordachte voeding, een aardige conditie
opgeleverd. Met daarbij de mazzel van minimale
bijwerkingen. En mentaal? ‘Wel moeilijke dagen
gehad, maar gelukkig nooit compleet onderuit
geschoffeld geweest.’ Vervolgens: ‘Toch merk
ik dat die kanker steeds zwaarder begint te
wegen. Na al die jaren treedt er een mentale
vermoeidheid op.’

Boeiend gesprek

De reactie van Gerritsen verraste me.
‘Je zou hierover een artikel moeten schrijven.
Voor patiënten zal het herkenbaar zijn. Maar
belangrijker: voor artsen kan het een eyeopener

En weer met haren

maar gelukkig nooit
compleet onderuit

zijn. Wij artsen
zijn er trots op
dat we kanker
veelal hebben
teruggebracht naar
een chronische
ziekte. Maar daarbij
zien we te vaak over het hoofd wat dit voor de
patiënt betekent. Wat het is om jaar in jaar uit in
onzekerheid te leven. Steeds de vraag: hoelang
zal de behandeling standhouden?’
Boeiend gesprek, met een uitdagend verzoek.
Maar het artikel kwam er pas nadat anderhalf
jaar later het onderwerp opnieuw ter sprake
kwam. Weer sprak dokter Gerritsen uit dat het
op papier zetten van mijn ‘worsteling tussen
hoop en vrees’ van betekenis kon zijn. Ik stemde
toe. ‘Om te vieren dat ik nu mijn koperen
kankerjubileum heb bereikt.’

geschoffeld
geweest.’

Een worsteling tussen hoop en vrees, ruim twaalf
jaar lang. Dat doet iets met je. Wat? Daar kom ik
op terug. Laat ik eerst de worsteling weergeven.
Ik beperk me tot de kanker en laat bijkomende
aandoeningen (incontinentie, wondroos,
gordelroos) buiten beschouwing.

12,5 jaar tussen hoop en vrees

De eerste dreun in 2008 kwam hard aan.
Met 54 jaar een agressieve prostaatkanker in een
gevorderd stadium. Gelukkig lukt het de prostaat
te verwijderen met schone snijvlakken en lijkt
genezing in zicht. Totdat al snel de ›
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Door de scan, met mondkapje op

Dokter Gerritsen van Radboudumc

PSA begint te klimmen. Geen nood: met
bestralingen is dit recidief wel ‘te pakken’ te
krijgen. Eind 2011 lijkt dit doel bereikt: PSA keurig
op nul. Voor eventjes dan toch. PSA klimt weer,
dus uitzaaiingen, dus accepteren dat genezing niet
meer mogelijk is. Valt niet mee. Maar er zijn nieuwe
ontwikkelingen, vertelt een Bossche uroloog mij.
Bij een beperkt aantal uitzaaiingen kunnen
bij het universitair ziekenhuis in Gent (B)
precisiebestralingen worden ingezet. Die geven
een gemiddelde levensverlenging van drie jaar.
Ik naar Gent. Daar valt het plan echter in duigen
als ze op de scan een slinger van uitzaaiingen zien,
van het bekken tot de hals. Te veel om te bestralen.
‘U heeft nog hooguit vier jaar te leven,’ luidt eind
2012 de boodschap. Einde van mijn Belgisch
avontuur en terug naar ‘mijn’ Brabantse uroloog,
overigens ook een Belg. Die kan een sneer richting
‘al die academische ziekenhuizen die vooral met
PR bezig zijn’ niet onderdrukken. Hij start een
hormoonbehandeling die medio 2016 (‘op de dag
die je wist dat zou komen’) ten einde loopt. Ik ben
resistent en stap over van uroloog naar oncoloog.
Die vind ik in de persoon van
prof. dr. Winald Gerritsen, vermaard
‘prostaat-oncoloog’ van het Radboud. Hij zet een
nieuw medicijn in (enzalutamide) dat uitstekend
werkt. In een mum van tijd is de PSA onmeetbaar
laag, nauwelijks bijwerkingen. Goed gevoel, maar
dat duurt niet lang. In maart 2017 ontdek ik een
zwelling boven mijn sleutelbeen. Als een haas
naar het Radboud. Er blijkt een tweede kanker
in het spel, een non-hodgkin lymfoom (NHL),
lymfeklierkanker. Eerst grote boosheid: dju, vijf jaar
lang hebben drie ziekenhuizen dit over het hoofd
gezien.
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Dan is er hoop: de NHL blijkt goed behandelbaar.
En wie weet blijven er – als straks de behandeling
van de lymfeklierkanker (acht chemo’s) achter de
rug is – maar een paar prostaatuitzaaiingen over
die alsnog bestraald kunnen worden. Een PSMApetscan moet dat uitwijzen. Die geeft twijfels:
twee aankleuringen in het bekkengebied, drie

Kaal na chemokuur in 2017 vanwege
non-hodgkin lymfoom

achter het borstbeen. Van deze laatste is de aard
niet duidelijk: onschuldig, restant van het NHL of
toch prostaatuitzaaiingen? Een punctie wijst uit
dat het om het om het laatste gaat. Tegenvaller,
want bestralingen zijn nu niet mogelijk – een
te uitgestrekt gebied. Dus terug aan de pillen.
Maar er lonken, zegt dokter Gerritsen, nieuwe
perspectieven. De lutetiumbehandeling staat op de
rails. Nieuwe hoop. Hoe lang houdt deze stand?

Dankbaarheid

Ruim twaalf jaar heen en weer geslingerd tussen
hoop en vrees. Wat heeft het me opgeleverd?
Dankbaarheid, allereerst. Omdat het is gelukt mij al
die jaren overeind te houden. Er zijn grote stappen
gezet. Medisch bemoedigend.
Toch heeft deze medaille zijn keerzijde. Elk jaar
levensverlenging gaat gepaard met een hoop sores.
Voor mijzelf, maar vooral voor mijn gezin. Vele
malen zag ik de benauwenis in de ogen van mijn
zonen. En moest ik samen met mijn vrouw nieuwe
wegen zien te vinden in onze relatie en onze
plannen voor de toekomst. Vrijuit leven is er niet
meer bij. Mentaal vermoeiend.
In dit verband wil ik premier Rutte aanhalen die in
een van zijn corona-persconferenties zei: ‘We zijn
allemaal coronamoe. Ik ook. Na tien maanden gaat
het onder de huid zitten. Het is zwaar en het voelt
alsof het alleen maar zwaarder wordt. Maar we
krijgen ons leven terug.’
Ik mag de vergelijking niet maken, maar toch …
Tien maanden of twaalf jaar, da’s anders.
En ‘We krijgen ons leven terug’ is net even anders
als ‘U zult hieraan overlijden.’
Prof. dr. Gerritsen gaat een dezer dagen met
pensioen. Hij laat een indrukwekkende
medisch-wetenschappelijke erfenis na. Ik hoop
met dit verhaal een miniem mespuntje aan die
erfenis toe te voegen. Door meer begrip te kweken
voor mentale kankervermoeidheid. n
Wim Lavrijsen

In memoriam

Ton Orriëns
Van zijn familie kregen we het bericht dat Ton Orriëns op 26 april 2021 op 80 jarige leeftijd is overleden.
Ton heeft samen met zijn vrouw Jannie veel voor PKS betekend. Samen met Inloophuis Oude IJssel
in Doetinchem heeft Ton de altijd goed bezochte ronde tafel bijeenkomsten opgezet, met elke keer
een ander onderwerp om over te praten. Parallel aan deze sessies leidde Jannie de bijeenkomsten
voor partners van patiënten. Daarnaast zetten beiden zich actief in voor de 0800-groep. Ton was altijd
optimistisch, maar ook met een nuchtere kijk. We zullen hem en zijn grote betrokkenheid als vrijwilliger
erg missen.
Veel kracht en sterkte toegewenst voor familie en naasten die in Ton een lieve man, vader en opa
moeten missen.
Bestuur, vrijwilligers en medewerkers van de Prostaatkankerstichting

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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Van pas
naar plas
Wanneer je dit leest is de kans groot dat je met
hetzelfde probleem worstelt. Namelijk vaak
moeten plassen, of te wel: de zoektocht naar een
toilet.
Thuis is dat geen probleem, maar onderweg is
dat vaak een heel gedoe. Tijdens gesprekken met
lotgenoten komt dat steevast naar voren en wissel
je de favoriete plekjes uit. In deze coronatijd is
het knap moeilijk om naast het openbare groen
een regulier toilet te vinden. Desondanks weet ik
in mijn omgeving de weg naar een toilet in een
verzorgingstehuis, op de vierde verdieping van
een winkel, in het gemeentehuis, de tandarts,
de huisarts, etc. Plekken waar meestal geen
vragen worden gesteld en zo plan ik dan mijn
boodschappen-looproute. Bizar natuurlijk, maar
ja, je moet wat. Dat dus.
Laatst kocht ik een nieuwe fiets. In een megastore
kon ik hem uitproberen en na de gastvrije kop
koffie naar toilet gaan. Prachtig. Toen ik er
drie maanden later weer was voor een -fietsonderhoudsbeurt kreeg ik tijdens het wachten
opnieuw een kop koffie aangeboden. Daar zeg ik
alleen maar ja op, wanneer ik weet dat ik er naar
de wc kan. Wie schets mijn verbazing toen ik vroeg
of ik even gebruik mocht maken van het toilet, dat
dit botweg geweigerd werd. In opdracht van de

directie. De winkel was dicht en alleen het
werkplaatsdeel mocht gebruikt worden.
Daar zat ik dan met mijn hoge nood. De oplossing?
Het PKS-pasje.

Van consument naar patiënt

Ik heb altijd het speciale pasje van de stichting
in mijn portemonnee en zei: ‘Sorry, maar ik moet
echt even naar de wc. Kijk hier staat de reden, dus
ik vraag je vriendelijk om mij even naar toilet te
laten gaan.’ Ik liet de werknemer het pasje zien en
die haalde er een collega bij. We kennen dit soort
pasjes niet, maar als we er een foto van mogen
maken voor onze directie kunt u naar toilet gaan.
Opgelucht reed ik weer naar huis, opnieuw
overtuigd van het nut van het PKS-pasje.
Ik realiseerde me ook: Ik was van consument
veranderd in kankerpatiënt. Dat is best wel
confronterend, maar het gaf toch ook weer
mogelijkheden. Dus blijft het pasje zijn vaste
plek in mijn portemonnee houden. Ik hoop dat
veel mensen het pasje zullen gebruiken zodat de
bekendheid verder toeneemt. Heb jij hem al in je
pocket? n
Art van der Molen
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Behandeling van
prostaatkanker:
hormonale interventies
Hormoontherapie wanneer genezen niet
meer mogelijk is

Maarten van Elst, verpleegkundig specialist in het
UMC Utrecht

Maarten van Elst
Maarten van Elst, verpleegkundig specialist in
UMC plaatste recent in Operationeel, het vakblad
van de operatie-assistenten een omvangrijk
overzichtsartikel over hormoontherapie bij
prostaatkankerpatiënten.
In Nieuws 38 stond het eerste deel dat gaat
over de eerstelijnsbehandeling. In dit nummer
komt het tweede deel, over de behandeling na
castratieresistentie, aan de orde.

Met behulp van bloedwaarden en radiologisch
onderzoek worden de resultaten van de
prostaatkankerbehandeling gemonitord.
Op basis van de biochemische progressie
(ontwikkeling van gemeten waarden/
waarnemingen) in de vorm van gestegen
PSA-waarde én al dan niet bevestiging door
middel van aanvullend onderzoek, wordt
de diagnose gemetastaseerde (uitgezaaide)
prostaatkanker gesteld. Bij terugkeer van
prostaatkanker, wanneer curatie (genezing) niet
meer mogelijk is, of bij de primaire diagnose
gemetastaseerde ziekte, heeft hormoontherapie
óók zijn plaats. Als prostaatkanker uitgezaaid
is en de patiënt niet meer genezen kan
worden, wordt gesproken van een palliatieve
behandeling. Let wel, dit is géén synoniem voor
terminale zorg! Naar de patiënt toe dient de
woordkeuze zorgvuldig te zijn. Ook in deze fase
geldt echter, er overlijden meer mannen mét
prostaatkanker dan dóór prostaatkanker.
In de palliatieve setting waarbij
hormoontherapie geïndiceerd is, zal dit nodig
zijn voor de rest van het leven. Hierbij heeft
de patiënt de keus tussen chirurgische of
chemische castratie. Chemische castratie
komt het meeste voor. Met name omdat
hierbij ook de testosteronproductie door de
bijnieren gereduceerd wordt. In de aanloop
naar chirurgische castratie zal eerst chemische
castratie toegepast moeten worden, zodat het
testosteron naar castratieniveau gebracht kan
worden tijdens de wachttijd op de operatie.

In de palliatieve fase is de chemische castratie
meestal in de vorm van subcutane (onderhuidse)
injecties. Afhankelijk van soort en type is ›
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Als
prostaatkanker
uitgezaaid is en de

dit een maandelijkse, een
driemaandelijkse of een
halfjaarlijkse injectie. De
standaard is om toe te werken
naar een LHRH-agonist,
waarbij ook hier weer eerst
een voorbereiding met
antiandrogeen nodig is om
de testosteronflair (tijdelijke
verhoging van het testosteron
niveau door de medicatie)
op te vangen. Bij uitgebreid
ossaal gemetastaseerde ziekte
(in het bot uitgezaaid) kan
het zijn dat direct behandeleffect nodig is, denk
hierbij aan (dreigende) oncologische fracturen of
dwarslaesies. Er wordt gekozen voor een LHRHantagonist die direct het testosterongehalte
verlaagt naar castratieniveau. Dit gebeurt door
middel van maandelijkse injecties. Na een paar
maanden dient geswitcht te worden naar een
LHRH-agonist waarmee de injectiefrequentie kan
afnemen naar driemaandelijks of halfjaarlijks.
(Uitleg over LHRH antagonist en LHRH agonist kan
bij de behandelend arts/verpleegkundig specialist
worden verkregen.)

intracapsulaire orchidectomie
(het testosteron producerende
deel van de teelballen wordt
weggenomen) bestaat er kans
op wondinfectie, nabloeding
en oedeem van het scrotum
(de balzak). Scrotale zwelling
kan tegengegaan worden door
het dragen van een suspensoir
(kruisbeschermer) of een strakke
(en/of dubbele) onderbroek,
al dan niet aangevuld met een
extra washandje onder het
scrotum. Hierdoor wordt het
scrotum meer hooggehouden waarmee zwelling
enigszins tegengegaan wordt. In rugligging kan een
handdoekrolletje tussen de benen en onder het
scrotum gedaan worden, waardoor het scrotum
wat hoger ligt. Scrotale zwelling kan snel ontstaan,
het duurt echter enige tijd voordat het verdwenen
is. Nabloeding en infectie zijn zeldzaam en worden
meestal expectatief (afwachtend) vervolgd. Indien
geïndiceerd is ontlasten van de wond, coaguleren
(dichtbranden) van het bloedvaatje en een
medicamenteuze behandeling nodig.

patiënt niet meer

genezen kan worden,
wordt gesproken van
een palliatieve
behandeling

Doel van hormoontherapie

Zoals eerder in dit artikel beschreven, is het doel
van hormoontherapie om het testosterongehalte
in het bloed op castratieniveau te krijgen. Hiermee
wordt de primaire tumor niet weggenomen, maar
wel zo klein als mogelijk gemaakt. De PSA-waarde
in het bloed zal afnemen, waardoor het
therapie-effect zichtbaar wordt. De aanwezigheid
van klachten óf het voorkomen van klachten staat
voorop in deze palliatieve fase van prostaatkanker.
Het PSA is slechts een van de parameters waarmee
prostaatkanker gemonitord kan worden.
Wij behandelen dan ook niet het PSA maar de
mens zelf! Dat kan betekenen dat, ondanks
stijging van de PSA-waarde, (nog) niet
overgegaan wordt tot hormoontherapie (HT)
of aanvullende systemische therapie (therapie
die het hele lichaam aanpakt, zoals chemo- of
immuuntherapie) . Dit alles om de hormoon- en/
of aanvullende systeemtherapie vanwege de
bijwerkingen pas in te zetten als de kwaliteit van
leven in het geding komt/kan komen. HT kent
immers veel bijwerkingen die door veel mannen
als hinderlijk ervaren worden.

Bijwerkingen van chirurgische
hormoontherapie
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Elke behandeling heeft naast een werking ook
een kans op complicaties of bijwerkingen.
Zo ook bij hormonale interventies. Bij de

Andere bijwerkingen van de chirurgische
behandeling worden veroorzaakt door
het behandeleffect, de verlaging van de
testosteronwaarde in het bloed. Dit is gelijk
aan de bijwerkingen die ervaren worden bij een
chemische castratie.

Bijwerkingen van chemische
hormoontherapie

Bij (chemische) castratie verandert de
hormoonhuishouding zoals eerder beschreven,
bijwerkingen die lijken op klachten van een vrouw
in de overgang. Dit kan onder andere gepaard gaan
met het krijgen van opvliegers, vermoeidheid,
libidoverlies en het ontstaan van erectiele
disfunctie. Neerslachtigheid kan toenemen als een
man hier bekend mee is of gevoelig voor is.
Het is bekend dat langdurige hormonale therapie
de kans op hart- en vaatziekten vergroot. Ook
heeft langdurig hormoontherapie een negatief
effect op de botdichtheid. De samenstelling en
opbouw van het skelet veranderen (osteoporose/
osteopenie, d.w.z. poreus worden/slinken van het
bot) en de kans op botbreuken neemt toe.
Bovenstaande items zijn voor mij normaal om
met de betreffende mannen en hun partners te
bespreken. Ik probeer in goed contact met hen te
komen. In een goede relatie worden ook de meer
gevoelige onderwerpen, zoals neerslachtigheid en
seksualiteit, bespreekbaar. ›

Wat ik onder andere bespreek:
Als gevolg van HT kan de lichamelijke en
geestelijke gesteldheid veranderen. Dit is een
normaal proces dat echter niet als normaal
ervaren wordt door de betreffende man.
Het is goed om deze veranderingen
bespreekbaar te maken. Als dit niet in de
privésfeer of directe omgeving mogelijk is, kan
naast een medisch of verpleegkundig specialist
bijvoorbeeld een huisarts, geestelijk verzorger of
lotgenotencontact van betekenis zijn.

Adviezen

Draag kleding van natuurlijke stoffen zodat
aanvallen van warmte goed opgevangen kunnen
worden. Daarom ook het beddengoed en de
slaapkamer goed ventileren. Denk er bij gebruik
van bepaalde specerijen aan dat dit opvliegers
kan bevorderen. Indien nodig kan medicatie
voorgeschreven worden.
Zowel om het skelet goed te houden als om
de conditie op peil te houden is het goed om
actief in het leven te staan. Naast zorgdragen
voor voldoende rust is het ook raadzaam om
actief te ontspannen, zoals wandelen, fitnessen
of tuinwerkzaamheden. Eet gevarieerd en
neem voldoende zuivelproducten. Het advies

is om daarnaast ook calcium en vitamine D3
als supplement te nemen. Een dexascan geeft
aan wat de botdichtheid is en of het nodig is
om aanvullende supplementen te nemen om
skeletgerelateerde klachten te voorkomen.
Seksualiteit en intimiteit zullen veranderen.
Veel mannen denken een erectie nodig te
hebben om tot een orgasme te komen, dat is
echter niet zo. Gemeenschap is niet de enige
manier om uiting te
geven aan seksualiteit
en intimiteit. Probeer
creatief te denken, probeer
eens wat anders om in
verbinding met jezelf of
je partner te zijn. Een
seksuoloog kan hierbij
helpen indien nodig.
Is er behoefte aan een
medische interventie,
dan kan een uroloog of
verpleegkundig specialist
van betekenis zijn. Denk
hierbij aan medicinale,
en ook aan mechanische,
interventies. n

De PSA-waarde
in het bloed zal
afnemen,

waardoor het

therapie-effect

zichtbaar wordt
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Wandelen in de
Zuid-Limburgse heuvels

We zijn gebouwd om te bewegen

Nu uitrusten,
maar waarvan?
Ik ben Hans en kreeg eind 2016 de diagnose
‘uitgezaaide prostaatkanker’. Ik heb gemerkt
dat een gezonde leefstijl me fit houdt.
In Nieuws nr. 38 schreef ik over het effect
van gezonde voeding. Nu vertel ik hoe meer
beweging me fitter heeft gemaakt.
Ons lichaam is ontworpen om veel te bewegen,
vooral lopen.
Dat is geen toeval. De eerste mens was een jager
en verzamelaar die voor zijn eten achter dieren
aan moest om ze te kunnen doden.
Grote afstanden werden afgelegd, vaak wel
tussen de 6 en 16 km per dag.
Na de ontdekking van de landbouw moest
ook grond- en oogstwerk worden gedaan.
Een hard bestaan met als hulpmiddel een
sterk pezig gespierd lichaam met een goed
uithoudingsvermogen.
Heel wat anders dan nu: veel zittend werk,
weinig lopen, zo nu en dan sporten. Natuurlijk
zijn er uitzonderingen, maar gemiddeld
genomen gebruiken we ons lichaam niet meer
waarvoor het gemaakt is. Het gevolg: slechte
conditie, teruglopende gezondheid, grotere kans
op ziektes.

Spieren korter en slapper

Onze auto moet ook niet te lang stil staan.
De banden kunnen vervormen, de accu loopt
leeg, de remmen kunnen vast komen te zitten.
Bij ons lichaam gebeurt ook zoiets: de spieren
worden korter en slapper (ook ons hart!), de
longfunctie neemt af, de darmen werken minder
snel. Geen wonder dat we hierdoor ziek kunnen
worden.
Beweging is dus keihard nodig. Toch is er een
rem op die beweging, nl. onze luie aard. Het
zoeken naar eten kostte vroeger zoveel moeite
dat we hebben geleerd efficiënt met onze

Lopen
(gewoon wandelen)
houdt je fit

energie om te
gaan en rust
te nemen om
weer 'op te
laden' voor de volgende tocht.
Dat was in de oertijd verstandig. Maar nu niet
meer, we gaan snel naar de supermarkt, eten
ons vol en ploffen dan op de bank. Ons 'oude'
lichaam heeft immers geleerd: nu uitrusten.
Maar waarvan? Hoog tijd dus om dat te
doorbreken en alsnog te gaan bewegen, liefst
lopen.

Overlevingstijd verlengen

Lopen (gewoon wandelen) houdt je fit.
Hart, bloedvaten, bloeddruk, cholesterol, botten
en spieren, gewicht en geheugen, ze gaan er
allemaal op vooruit. Dat is ook zo als je al ziek
bent. Voor ons mannen met prostaatkanker
geldt dat een dagelijkse wandeling de
overlevingstijd met 30% kan verlengen
(www.stichtingduos.nl). Ook helpt wandelen om
de vervelende effecten van hormoontherapie te
verzachten met minder opvliegers en sterkere
botten en spieren (Nieuws nr 35, pag 15-18).
Niet voor niets benadrukken de Hartstichting,
het KWF en het Wereld Kanker Onderzoeks
Fonds (WKOF) het belang van voldoende
beweging. Je hoeft daar geen sporter voor te
zijn of te worden: gewoon wandelen doet echt al
wonderen. ›
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De Gezondheidsraad adviseert
volwassenen en ouderen om
minimaal 1,5 uur per week matig
intensief bewegen (zoals wandelen
en fietsen), twee keer per week spieren botversterkende oefeningen te
doen en niet teveel stilzitten. De
Hartstichting adviseert minimaal
2,5 uur per week beweging, dat
is gemiddeld maar ongeveer 20
minuten per dag.
Het WKOF adviseert minimaal
30 minuten per dag.

Mits je dat maar dagelijks doet. Ik deed dat zelf
ook te weinig. Van af en toe een wandelingetje in
de lunchpauze ben ik iedere dag een half uur gaan
wandelen. En dat beviel me na een tijdje zo goed
dat ik nu iedere dag meerdere keren ga wandelen,
vaak wel 10 km per dag.

fysiotherapeut. Zeker als je hormoontherapie krijgt
is dit belangrijk, omdat anders je spieren snel in
kracht afnemen.

Geen zin of moe

Als je ervaringen wilt uitwisselen neem dan gerust
contact met me op via het secretariaat. n

Soms heb ook ik geen zin of voel ik me moe of
niet fit. Maar na even doorstappen verdwijnt dat
gevoel. Dat komt omdat ons lichaam ons beloont
voor de beweging: het maakt het gelukshormoon
Endorfine aan waardoor we ons gelukkiger voelen
en pijntjes verdwijnen.
Naast de dagelijkse wandelingen doe ik twee maal
per week thuis spierversterkende oefeningen.
Je kunt daarvoor ook naar de sportschool of

De moraal van mijn verhaal: ga niet (te lang) bij de
pakken neer zitten en kom in beweging!

Hans Overbeeke
Voetnoot
Bij de webinar van 26 januari 2021 is uitgebreid stilgestaan bij
het hoe en waarom van bewegen. Je kunt dit terug kijken via
prostaatkankerstichting.nl/online-programma’s-webinars
Deze pagina vindt u op onze website onder 'Voor u'.

DONATEURSDAG
Door de corona-situatie heeft het bestuur van
de Prostaatkankerstichting moeten besluiten
om dit jaar af te zien van de organisatie van
de Donateursdag. Een dag met informatieve
presentaties in een theaterzaal, veel sociaal
contact en een hapje en een drankje. Volgend
jaar hopen wij het goed te maken.
Een jubileumjaar, want de
Prostaatkankerstichting bestaat dan 25 jaar!
Het evenement zal plaatsvinden in het
gloednieuwe Afas-theater in Leusden.
Noteer de datum alvast in uw agenda:
vrijdag 10 juni 2022. We ontmoeten u dan graag!
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Leef niet in angst, ik ken de toekomst niet

De grip kwijt
Marijke Galgenbeld
Dit jaar verscheen op 11 maart een artikel in
De Gelderlander over de enorme moeite die het
Theo van Vliet kostte iets eerder zijn Covid-19vaccinatie te krijgen. Theo is 68 jaar en al jaren
vrijwilliger bij de Prostaatkankerstichting.
Hij heeft prostaatkanker en uitzaaiingen in
zijn skelet en klieren. Daarbij zijn er nu ook
plekjes gezien op zijn lever. Hij heeft geen lange
levensverwachting meer en omdat zijn beide
kinderen in het buitenland wonen, wilde hij zijn
vaccinatie eerder krijgen om hen nog te kunnen
bezoeken. Hij weet niet hoelang hij nog de energie
heeft om te reizen. Bij het RIVM kreeg hij geen
poot aan de grond en hij liep tegen enorme
bureaucratie op.
Theo is zijn huisarts flink gaan bestoken en
uiteindelijk heeft hij zijn vaccinatie toch gekregen
via deze weg en heeft hij zijn kinderen inmiddels
kunnen zien.
Theo geeft als advies aan iedereen die in een
soortgelijke situatie zit, vooral aan te blijven
dringen bij de huisarts. Bij het RIVM is de kans
minimaal dat er mogelijkheden zijn om van de
richtlijnen en regels af te wijken. Gelukkig loopt
het vaccinatieprogramma
nu beter dan in het
begin en is de kans
groter dat je op redelijke
termijn je vaccinatie kan
verwachten.

De openheid van

Theo kan wellicht
andere mannen
en hun partners
helpen

Open over
levensverwachting

Het viel mij op dat Theo
in het genoemde artikel
zo open was over zijn
levensverwachting. Ik
ken hem al een tijdje

Diny en Theo in Vlissingen

en herken dat wel van hem. Hij is altijd erg open
geweest over zijn ziekte en de behandelingen met
de bijwerkingen. Tijdens interviews en Webinars
zat hij regelmatig aan tafel en vertelde over de
speurtochten naar zijn opties, de overwegingen
hierin met zijn behandelaars, het verlies van
seksualiteit en zijn angsten. Op een of andere
manier leek hij altijd de regie in handen te houden.
Behalve nu. Nu wordt het een ander verhaal.
Nu is hij een fase ingegaan, die hij jaren voor zich
uit heeft kunnen schuiven. En ik vraag Theo en zijn
vrouw Diny of we het hier vandaag over kunnen
hebben en of ik daarover mag schrijven. Zowel
Theo als Diny zeggen hier ‘ja’ tegen, vooral omdat
zij niet de enigen zijn die op een gegeven moment
op dit punt komen en omdat de openheid van Theo
wellicht andere mannen en hun partners in een
soortgelijke situatie zou kunnen helpen. ›
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De grip kwijt

Theo begint te
vertellen

geen grote problemen
geven op korte termijn,
zo dacht ik. Maar deze
uitzaaiingen in mijn
lever……die bepalen nu
de rest van mijn leven.
Ik ben begonnen met
chemo en heb daar niet
veel last van. Integendeel,
ik voel me er fit door.
Misschien doet het
medicijn z’n werk wel
niet. Volgende week krijg
ik de uitslagen van onder
andere de CT scan en dan
weten we het.’

‘Ik kreeg 13 jaar geleden
prostaatkanker. Jaren
kon ik dit goed opzij
schuiven. Ik ben
geopereerd en bestraald.
De snijvlakken waren
niet schoon. Ik kreeg ook
hormoonbehandeling
aangeboden maar dat
wilde ik niet. Dat is weer
een keer uitgewerkt,
dus liever uitstellen.
Het waren rustige jaren,
waarin ik me niet echt
druk maakte. Mijn PSA
liep wel wat op, maar
Moeilijke fase
daar maakte niemand
Theo: Ik kreeg 13 jaar geleden prostaatkanker
‘Misschien krijg ik te
zich echt zorgen over. Van
horen dat ik uitbehandeld
mijn specialist kreeg ik het advies gewoon te
ben. Na jarenlang het gevoel gehad te hebben
genieten van dingen en lekker door te leven.’
dat ik nog altijd de regie had, raak ik nu de grip
op dingen kwijt. En dat is moeilijk. Daarom heb
‘Dit ging goed tot 2014, toen moest ik toch
ik hulp gezocht en loop ik nu bij een psycholoog.
beginnen met hormoontherapie. Dit heb ik
Zij heeft ervaring met de behandeling van
gedaan en de PSA zakte weer netjes. Ik ben op een
oncologiepatiënten, dus dat is echt fijn. Ik heb
gegeven moment om die reden weer gestopt met
nu eens in de twee à drie weken een gesprek met
deze behandeling. Daarna opnieuw begonnen en
haar, want ik ben door die uitzaaiingen in mijn
weer gestopt maar ik kreeg
lever nu toch bezig met het pad naar de dood.
een uitzaaiing in mijn nek.
Ik had het gevoel dat ik dat alleen niet zou
Hiervoor kon ik bestraald
trekken. Ik heb een ontzettend lieve vrouw waar ik
worden. Ik kon er ontspannen goed mee kan praten, maar sommige dingen in het
in blijven staan, ook toen
leven moet je toch alleen doen. Ieder mens gaat
nog. Soms had ik het idee
in zulke moeilijke fases in het leven ook door een
dat ik heel oud zou worden
stuk eenzaamheid heen. Dat geldt eveneens voor
en aan iets anders dood zou
je partner. Daarbij is het zo dat je elkaar probeert
gaan dan aan prostaatkanker.
te sparen. Ik vind het soms al zo moeilijk dat ik
Ik heb nog immunotherapie
Diny meetrek in mijn zwaarmoedigheid en angsten.
gehad en chemo. Verder deed Ik wil niet dat zij die overneemt en ik weet dat zij
ik afgelopen november
het eveneens heel moeilijk heeft en dat zij zich
mee met de DRUP-studie.
staande moet houden in deze periode die mogelijk
In deze studie bleek ik,
in een neergaande lijn zal gaan.’
naar aanleiding van
DNA-onderzoek, in
‘Ik bid vaak om kracht. Ik hoop zo op kracht om dit
aanmerking te komen voor medicatie tegen
op een goede wijze te volbrengen. Hier dichtbij is
borstkanker. Helaas heeft dit niet geleid tot
een klein kapelletje waar ik regelmatig een kaarsje
stoppen of vertragen van de ziekte. Daarbij had ik
brand. Het is nu een tijd van grote onzekerheid,
last van bijwerkingen in de vorm van moeheid en
omdat ik wacht op de uitslagen. Ik vraag me wel
depressiviteit. Ik vond het een enorme aanslag op
eens af hoe ik me voel als ik te horen krijg dat ik
mijn kwaliteit van leven.’
uitbehandeld ben. Zou dat rust geven?’

Van mijn

specialist kreeg ik

het advies gewoon
te genieten van

dingen en lekker
door te leven
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‘De kanker haalt me nu in. Ik heb een dik been
door zwelling van lymfeklieren, die tevens een
bloedvat dichtdrukken. Daarbij kreeg ik te horen
dat ik drie uitzaaiingen in mijn lever had. Ik dacht
ooit dat ik alles aankon. De uitzaaiingen in mijn
skelet en de aangedane lymfeklieren, die gaan vast

Theo en ik praten hier samen verder over.
We vragen ons beiden af of je je daar nu al
eigenlijk iets bij kan voorstellen? Is dat niet een te
grote sprong naar de toekomst? Je moet toch alle
paadjes bewandelen in het leven? ›

Dat geldt volgens hem en mij ook hierbij.
Pas als je op een bepaald punt in je leven bent
aangekomen, bén je er daadwerkelijk echt en
dan pas weet je hoe je je voelt. Daarvóór kan je
je daar niets bij voorstellen. Ik vraag Theo of hij
zich drie jaar geleden voor had kunnen stellen
dat we dit gesprek van vandaag op deze manier
zouden voeren. En hij antwoordt meteen met
‘nee’.

willen. Wat is het toch
bizar dat je aan die
dingen denkt terwijl je
niet altijd goed beseft
hoeveel er reeds in je
gebeurt. Dat je eigenlijk
al op een bepaald paadje
loopt.’”

Bijzondere ervaringen opdoen

‘Verder wil ik, nu ik
gevaccineerd ben en ik
me nog redelijk voel,
wat meer naar buiten
en soms weg met de
trein. Thuis draai ik maar
rondjes, ik moet wel wat
afleiding hebben, daar
krijg ik energie van.
Dus al met al gebeurt er
eigenlijk op dit moment
al heel veel. Het is
een enorm intensieve tijd, waarin ik me erop
voorbereid het leven los te moeten laten. Maar in
wezen kan ik me daar nog niets bij voorstellen.
Zo ook bijvoorbeeld afscheid nemen. Zoals ik het
nu voel, kan ik dat niet. Maar wat wij net tegen
elkaar zeiden: misschien moeten we er vanuit
gaan dat je daar naartoe groeit. Daar kan je je nu
nog niets bij voorstellen en dat hoeft ook niet.
Wellicht is het zo dat als je lichaam steeds zieker
wordt, je vanzelf gaat leren loslaten.’

Stel dat Theo volgende week een slechte uitslag
krijgt, dan zal zijn wereld en die van Diny en
de kinderen instorten, gepaard gaand met
zoveel verdriet. Maar ook dat gevoel zal weer
veranderen, je staat weer op en bewandelt je
paadje weer, met alle hulp en kracht om je heen.
Je gaat bijzondere ervaringen opdoen in een
intensiteit van leven, die je des temeer voelt
omdat je weet dat je niet zo lang meer te leven
hebt.
Na een kop koffie hervat Theo zijn verhaal:
‘In deze fase denk ik verder veel aan mijn jeugd.
Ik kom uit een gelovig gezin en mijn moeder
zong voor mij, zittend op de rand van mijn bed.
Vooral één lied zong zij vaak: "Wat de toekomst
brenge moge”. Dat lied komt nu weer naar
boven en staat zelfs op mijn telefoon. Als ik het
nummer hoor, word ik helemaal rustig.
Zo zijn er wat meer liederen uit mijn jeugd, waar
ik graag naar luister. Ik wil dat ze die ook laten
horen op mijn crematie. Net als John Denver:
Sweet Surrender met een tekst die nu op mijn
lijf is geschreven. "Leef niet in angst, ik ken de
toekomst niet”.’
‘Met deze dingen ben ik nu wel al bezig. Laatst
waren we bij een vriend, wiens vrouw overleden
is aan ALS. Haar as staat in een urn die geplaatst
is in een speciaal daarvoor gemaakt kunstwerk.
Ik besefte opeens dat ik zoiets ook graag zou

Leven loslaten

Het is nu een
tijd van grote

onzekerheid, omdat
ik wacht op de
uitslagen

Het is een tijdje stil…..’Wil je nog koffie?’, vraagt
Theo dan.
We drinken nog een kop koffie en kletsen wat en
dan is het tijd om te gaan voor mij.
Ik bedank Theo voor zijn openheid in dit
prachtige gesprek, we nemen afscheid en ik rij
naar huis. n
Wat een bijzondere man…….

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

Herman Spaai
Op 26 april 2021 overleed Herman Spaai op 73 jarige leeftijd. Herman was als één van
de langstzittende vrijwilligers actief lid van de 0800-groep. In Herman verliezen we een
trouwe en bevlogen vrijwilliger. We zijn hem dankbaar voor alle jaren waarin hij zich
voor zijn mede lotgenoten heeft ingezet en wensen familie en vrienden van Herman
veel sterkte toe bij dit grote verlies.
Bestuur, vrijwilligers en medewerkers van de Prostaatkankerstichting

In memoriam

Henk te Vruchte
Op 18 april 2021 kregen we het verdrietige nieuws dat Henk te Vruchte
op 66 jarige leeftijd is overleden.
Henk is lang betrokken geweest bij PKS. In eerste instantie als
regiocoördinator, later als regiovertegenwoordiger in Gelderland-Oost.
Waar Henk kwam, was altijd ruimte voor een grap of een grol.
Zijn grote inzet en zijn gezelligheid in de groep gaan we zeker missen.
Veel sterkte toegewenst aan de nabestaanden van Henk in deze
moeilijke en verdrietige periode.
Bestuur, vrijwilligers en medewerkers van de Prostaatkankerstichting
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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.

Medicijnen innemen op de nuchtere maag of met voedsel

Het geval Abirateron

Ad Sitsen
Hoewel geneesmiddelen op verschillende
manieren in ons lichaam kunnen komen en
daar hun werking kunnen uitoefenen, komt het
merendeel toch net als ons voedsel door de mond
naar binnen.
Zij komen dan allereerst in de maag terecht. Dat
roept de vraag op of het verschil maakt of je een
geneesmiddel vóór, tijdens of na de maaltijd
inneemt. Vaak maakt dat niet zoveel verschil maar
het kan soms juist een groot verschil betekenen.
Abirateron is een belangrijk geneesmiddel
bij de behandeling van castratie-resistente
prostaatkanker en bij dit middel maakt heel veel
verschil of dat op de nuchter maag of tijdens de
maaltijd wordt ingenomen.

Maagzuur en geneesmiddel

Indien de maag leeg is – op de nuchtere maag
dus - wordt een ingenomen geneesmiddel in het
algemeen betrekkelijk snel naar de dunne darm
doorgesluisd. In een lege maag is er natuurlijk o.a.
maagzuur en als het gaat om een geneesmiddel
dat niet zo goed bestand is tegen maagzuur, is het
voordelig om dat op de nuchtere maag in te nemen:
het wordt dan veel sneller verder getransporteerd
dan bij een volle maag en is dus korter aan het
maagzuur blootgesteld.
Eenmaal in de darm gekomen wordt een
geneesmiddel doorgaans snel geabsorbeerd
waarna het in de bloedbaan terechtkomt.
Daarbij kunnen zich ‘problemen’ voordoen.
In de darmwand bevinden zich enzymen die
sommige geneesmiddelen al meteen omzetten
in andere stoffen die soms wel maar soms ook
niet meer werkzaam zijn. Vrijwel al het bloed
dat van de darmen afkomstig is en de lever van
voedingsmiddelen voorziet stroomt eerst door
de lever voordat het de algemene bloedcirculatie
bereikt. ›
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Abirateron is een
belangrijk

In de lever worden
geabsorbeerde
voedingsbestanddelen
gebruikt voor allerhande
nuttige doeleinden. Maar
er wordt ook bekeken of er
andere misschien minder
gewenste stoffen zijn en
of die misschien moeten
worden verwijderd. Dit is voor
sommige geneesmiddelen
een hindernis, want net als
in de darmwand zijn ook daar enzymen die het op
geneesmiddelen voorzien kunnen hebben om die
als het ware te vangen en onwerkzaam te maken.

uitgescheiden en met de ontlasting
het lichaam verlaten. Net als
mogelijk niet geabsorbeerde resten
van het ingenomen geneesmiddel.
Indien de maag gevuld is wordt
het aanwezige voedsel gekneed
en gemengd met maagsap
voordat het naar de darmen
wordt getransporteerd. Ook is de
doorbloeding van maag, darmen en
lever sterk toegenomen net als o.a.
de vorming van maagzuur.
Dat betekent voor een geneesmiddel vaak dat het
langer aan de inwerking van zuur is blootgesteld en
langzamer verder wordt vervoerd en geabsorbeerd.
Dat kan gunstig zijn omdat daardoor de maximale
concentratie in het bloed langzamer en later
wordt bereikt – met soms bijvoorbeeld minder
bijwerkingen als gevolg. Na absorptie is de loop
der gebeurtenissen niet anders dan hierboven
beschreven.

geneesmiddel bij

de behandeling van

castratie-resistente
prostaatkanker

Mogelijke overdosering

Kneden en mengen in de maag
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Sommige middelen (vooral als die goed in vet
oplosbaar zijn) worden op deze wijze voor een
groot deel al onwerkzaam gemaakt, andere
(vaak goed in water oplosbaar) ondervinden
er echter geen of weinig last van. In het bloed
gekomen wordt het geneesmiddel vervoerd
door het hele lichaam, het kan dan zijn werking
ontplooien.
Na verloop van tijd wordt het middel door de
nieren in de urine uitgescheiden of in de lever
omgezet in andere verbindingen, de zogenoemde
metabolieten, die vervolgens ook in de urine
terecht komen of door de lever in de gal worden

De bijsluiters van geregistreerde geneesmiddelen
(de zogenoemde Samenvatting van de
productkenmerken) bevatten vrijwel altijd
gegevens betreffende de invloed van voedsel op
de absorptie van de betreffende geneesmiddelen.
De bijsluiter van abirateronacetaat (Zytiga®) bevat
ook dergelijke gegevens en het is interessant en
belangrijk om die te bekijken.
Er staat onder andere in dat de toediening
van abirateronacetaat (dat eenmaal in het
lichaam snel wordt omgezet in abirateron dat de
antitumorwerking heeft) met voedsel tot een wel
tienmaal hogere blootstelling aan abirateron kan
leiden. Er is dus een sterke invloed van voedsel in
de maag op de absorptie en die is bovendien nog
afhankelijk van de hoeveelheid vet die het voedsel
bevat.
De blootstelling na inname met voedsel kan
dus leiden tot sterk verhoogde en wisselende
blootstelling – in feite mogelijk een overdosering
- en dat kan heel ongunstig zijn. Het advies is dan
ook om abirateronacetaat op de nuchtere maag in
te nemen.

Promotieonderzoek

Vorig jaar promoveerde Merel van Nuland op
onderzoek naar een verband tussen concentraties
van abirateron in het bloed en de effectiviteit ervan
bij mannen met castratie-resistente prostaatkanker.
Zij nam bij 62 patiënten bloedmonsters af vlak
voordat de volgende dosis werd ingenomen. Dat is
het bloed met de zogenaamde dalconcentratie.
Op grond van de mate waarin de PSA daalde
werden deze mannen gekenmerkt als responder ›

(dus met een goede daling) of non-responder
(dus met minder goede of geen daling).
Nu bleek dat de non-responders gemiddeld
een lagere dalconcentratie hadden dan de
responders.
Met andere woorden, een hogere
dalconcentratie geeft een beter
behandelingsresultaat dan een lagere. In een
vervolgonderzoek werd abirateronacetaat met
een lichte maaltijd ingenomen. Dit leidde tot
een ongeveer driemaal hogere dalconcentratie
van abirateron die dus werkzamer zou kunnen
zijn – maar ook tot meer wisseling van
deze dalconcentraties. Er traden niet meer
bijwerkingen op.

Altijd meten

Vanuit financieel oogpunt is dit natuurlijk
van groot belang. Zytiga® is een duur
geneesmiddel en aldus kan de blootstelling en
de werkzaamheid worden verhoogd zonder dat
de dosering behoeft te worden verhoogd en dat
zonder extra kosten.
Hoewel dit heel interessant en belangrijk
onderzoek is betekent dit nu niet dat iedereen

die abirateronacetaat gebruikt dit middel nu
met voedsel moet gaan innemen. Wel dat als
de PSA-daling tegenvalt, gekeken kan worden
of de dalconcentraties niet aan de lage kant
zijn. Als dat zo zou blijken te zijn, dan kan
worden overwogen
om dit middel
met een lichte
maaltijd in te nemen
met regelmatige
meting van de
dalconcentraties.
Maar doe dit nooit
op eigen houtje,
overleg zonodig met
uw uroloog en/of
oncoloog.
Er moet altijd gemeten worden hoe het zit met
de dalconcentraties van abirateron! n

Overleg zonodig

met uw uroloog en/
of oncoloog

Bron
Nuland, Merel van. Dalspiegel abirateron voorspelt effect
therapie. Pharm Weekbl 2020;156:25-8.
Samenvatting van productkenmerken. Zytiga®.
(zie https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl)

Gezocht: redacteur voor artikelen rond
prostaatkanker en homoseksualiteit
De redactie van Nieuws is breed samengesteld
en bestaat naast een aantal mannen ook uit één
vrouw, zodat er ook voldoende aandacht is in
Nieuws voor artikelen gericht op de partner van de
prostaatkankerpatiënt.
De redactie wil meer aandacht besteden aan
de prostaatkankerzorg voor de homoseksuele
prostaatkankerpatiënt.
Wij zijn om die reden op zoek naar een redacteur met
een homoseksuele achtergrond, die eens per kwartaal
een artikel wil schrijven over wat de diagnose en
behandeling van prostaatkanker met zich meebrengt
voor de homoseksuele man.
Ben jij die man, neem dan contact op met de redactie
redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl.
Reacties worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.
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Interview
Pijn
is pijnlijk,
prof.dr.
dat I.J.
weet
de iedereen
Jong

(Aanwezig zijn in)
Prostaatkanker
Centrum
Noord NePijn
Of je nou pijn in je kont hebt omdat je niet kan
poepen, pijn in je onderrug zodat je niet kan
lopen, of pijn in je kaken tijdens het eten, pijn is
de rem die de vaart eruit haalt.
Natuurlijk kun je zeggen pijn is fijn, maar dat
gaat over zelfgekozen pijn in een specifieke
omgeving. De meeste pijn komt ongevraagd en
ongelegen. Naarmate je ouder wordt krijg je meer
ontmoetingen met pijn en leer je haar ook beter
kennen. Ze heeft zo haar eigen aardigheden en
soms leer je op een lange weg ermee om te gaan.
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Pijn heeft een functie

We hebben geleerd pijn te vermijden en pijn te
bestrijden, maar pijn heeft ook een functie. Pijn
heeft een waarschuwende werking. Hoe ernstig
zouden wij onze vingers branden, wanneer pijn ons
niet zou adviseren ze snel uit het vuur te halen.
Pijn in je heupen, pijn in je schouders, pijn in je
tenen, pijn in je armen, pijn in je benen, pijn in
je darmen, je lever, je alvleesklier, je prostaat, je
longen, je borsten, hoofdpijn, keelpijn, oorpijn,
pijn aan je ogen, pijn in je mond, pijn in je polsen,
pijn bij het plassen, pijn heeft een ongekend
aantal plekken waar zij graag verblijft. Pijn is niet
kieskeurig. Spierpijn, zenuwpijn, kramp en blaren.
Het houdt niet op en het is fijn om even vrij van
pijn te zijn. Het bijzondere is dat pijn nauwelijks
een geheugen lijkt te hebben. Op momenten dat je
pijnvrij bent is het alsof je nooit pijn hebt gehad.
We kennen allemaal de verlichting van pijnstillers
en slaap.

We willen dat alles normaal is
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Het gaat misschien niet eens om de pijn zelf maar
om het vermogen je over te geven aan de pijn.
Het vermogen om erbij stil te staan, te luisteren
naar de boodschap, te stoppen bij het stopbord
en voorrang te geven aan wat het lichaam nu te
zeggen heeft. Nee, wij willen verder en liefst nu
direct. We zoeken afleiding, maar misschien gaat

het wel om toeleiding. Misschien moeten we wel
naar de pijn toe. Ik spreek voor mijzelf, maar ik
weet hoe lastig het is om afgeremd te worden door
mijn eigen lijf. We willen dat niet, we willen dat
alles normaal is en doorgaat en dat er geen dag
is die verloren gaat en dat er geen einde is. Dat is
misschien nog wel het grootste misverstand, dat
tijd die we besteden aan ziekte en pijn verloren
tijd zou zijn. Misschien is het wel de best bestede
tijd. Het lijkt wel een gunst om pijnvrij te genieten
van het lieve leven en al haar geneugten, maar
misschien zit de essentie wel in het antwoord
op de vraag hoe je ten diepste met je eigen pijn
omgaat. Ik weet het ook niet, maar het zou me niet
verbazen. n
Ate Vegter

Weerslag op de relatie na hormoonbehandeling

Intimiteit, liefde en gemis

Heel sluipend
voltrekt zich dan
een nog veel
grotere
Toen mij werd gevraagd een keer een artikel te

verandering

schrijven over onze situatie en met name mijn
eigen situatie binnen het ‘probleem’ seksualiteit
en intimiteit na een hormoonbehandeling
bij prostaatkanker, leek me dat een enorme
uitdaging en zei ik meteen ‘ja’.
Maar nu ik zo achter mijn laptop zit en er
daadwerkelijk mee aan de slag moet gaan,
ga ik twijfelen.
Openheid is goed, maar moet ik in persona dat
persé zijn? Kan ik dat niet beter aan een ander
overlaten?
Ik besluit toch gewoon te gaan schrijven, dan kijk
ik wel wat het wordt en wat we ermee gaan doen.

Verlies van libido en erectiestoornissen

Iedereen hoort, als het goed is, van de
uroloog over de bijwerkingen die op kunnen
treden als er gekozen wordt te starten met
een hormoonbehandeling bij prostaatkanker.
Bijwerkingen kunnen onder andere verlies van
libido en erectiestoornissen zijn. Ook mijn man
en ik krijgen dit in de vorm van een mededeling
te horen van de uroloog. En ach, als je in de
diagnostische fase zit, met alle spanningen over
de uitslagen, ben je echt met andere dingen
bezig. Er is maar één ding belangrijk en dat is:
overleven. En seks hebben is al lang niet meer
aan de orde omdat er ook angst bij komt kijken
in zo’n periode. Het hele gebied van de prostaat
van mijn man lijkt oorlogsgebied geworden. ›
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Verstop je niet
voor de ander en

Gelukkig gaat deze acute situatie
ook weer voorbij en lijkt veel
weer wat normaler te worden.
Dat is ook een sterke drang van
een mens, alles moet eigenlijk
liefst zo snel mogelijk ‘normaal’
worden.
Ik schreef eerder in een verhaal in Nieuws over
het verdriet over ons verlies in bed. We waren nog
maar vijf jaar getrouwd toen dit alles gebeurde, we
waren nog verliefd.
Alles is nu weg. Desondanks biedt mijn man mij
van alles aan om mijn nog gezonde lichaam toch te
bevredigen, maar ik kan het niet. Ik kan niet in mijn
eentje genieten, terwijl ik weet dat hij helemaal
niets meer voelt, dat dat deel van zijn systeem niet
meer bestaat voor hem.

we het opeens weer en zeggen
we tegen elkaar dat we hier echt
in het vervolg vaker aan moeten
denken. Dat we al zoveel zijn kwijt
geraakt, dat dit niet ook verloren
mag gaan. En steeds vergeten we
het weer. Allebei. En dat heeft z’n
weerslag op onze hele relatie, want elkaar aanraken
houdt ook tederheid in, het stromen van gevoelens
van liefde. Natuurlijk houden we veel van elkaar,
maar we missen elkaar en we moeten ons steeds
weer realiseren dat het van zo’n belang is elkaar
aan te raken, anders gebeurt er niks.

zeker ook niet
voor jezelf

We missen elkaar

En heel sluipend voltrekt zich dan een nog
veel grotere verandering. Ik heb het dan niet
over erectiestoornissen, maar over het verlies
van ‘seksuele aantrekkingskracht’ en daarmee
samenhangend: intimiteit. Dat wat jouw relatie met
de ander uniek maakt.
Je gaat niet tegen het lichaam van een goede vriend
of vriendin aan staan om hem of haar op de mond
te kussen. Dat doe ik, in mijn geval, alleen met mijn
man. Elkaar vasthouden en strelen, op de bank, in
de keuken of in bed, doen wij bijna niet meer.
En wat vinden wij dit erg. Steeds opnieuw beseffen

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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Ik vind het erg belangrijk dat mannen en zeker ook
vrouwen weten dat ze hier niet de enigen in zijn.
Verstop je niet voor de ander en zeker ook niet
voor jezelf, maar maak het bespreekbaar.
Dat kan in een lotgenotenbijeenkomst van de PKS
zijn, maar natuurlijk kan je er ook voor kiezen
naar de uroloog te gaan met deze gevoelens.
Deze arts kan je wellicht verwijzen naar iemand
die je er verder in kan helpen, bijvoorbeeld een
oncologieverpleegkundige of een seksuoloog.
Ik heb me er eenzaam in gevoeld.
En regelmatig voelt dat nog steeds zo. n
Marijke Galgenbeld

Deel 2: Hoe ontstaat het?

Penisverkorting na radicale
prostatectomie
VRAAG 2: ALS ER SPRAKE IS VAN
PENISVERKORTING, HOE KOMT DEZE DAN TOT
STAND?
De Ziekenhuisgroep Twente (kortweg ZGT) heeft
in 2019 het fraaie boekje
De Prostaatkanker Gids [2] gepubliceerd. Het
bevat artikelen van artsen, verpleegkundigen
en patiënten. De urologen Saskia Stomps en
Herman Roelink hebben op pagina 21 van het
boekje een artikel geschreven onder de kop
Een stukje plasbuis redden [3]. Daarin staat:
‘Simpel gezegd houdt de nieuwe techniek in dat
we een stukje plasbuis uit de prostaat pellen
voor we de prostaat verwijderen. Je redt als het
ware een paar centimeter plasbuis, die bij de
operatie heel belangrijk zijn. Dat extra stukje
maakt namelijk dat je een betere aansluiting
kunt maken van de plasbuis op de blaas, met
minder risico dat je de sluitspier beschadigt.’
Herman Roelink en Saskia Stomps bij de robot

Aart J. van Dijk

Dat is aanleiding om ZGT de volgende vragen te
stellen:
•

In Nieuws 34, maart 2020 is het artikel
Penisverkorting na een radicale prostatectomie
gepubliceerd. Daarbij is antwoord gegeven
op vraag 1: Komt het voor dat na een radicale
prostatectomie (RP) soms sprake is van een
penisverkorting?
Het antwoord luidde: Op basis van voorbeelden
uit zowel binnenland als buitenland kan de vraag
bevestigend worden beantwoord! In dit artikel
wordt antwoord gegeven op vraag 2. Alvorens
daarmee te starten eerst nog een interessante
aanvulling op deel 1. Het betreft het artikel
Prospective analysis of penile length changes
after radical prostatectomy [1].
Dit artikel bespreekt een aantal artikelen over
dit onderwerp en heeft 24 referenties.

•
•
•

Heeft u weleens van patiënten gehoord dat
zij van mening zijn dat er bij hen sprake
is van penisverkorting na een radicale 		
prostatectomie (RP)?
Zo ja, bent u het daarmee eens?
Heeft u een mening/idee waardoor zo’n 		
penisverkorting na een RP tot stand komt?
Bent u van mening dat deze plasbuis
sparende techniek de eventuele 			
penisverkorting vermindert?

De vragen zijn beantwoord door uroloog
Saskia Stomps.
Is er soms sprake van penisverkorting?
‘Het is zeker zo dat er soms penisverkorting kan
optreden na een prostaatverwijdering.
Dat heeft twee oorzaken. De penis heeft een
eigen “rust” lengte en een lengte die groter
wordt bij meer doorbloeding (erectie).
De prostaatverwijdering kan effect hebben op
beide lengtes. ›
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Afbeelding 1 (bron: Het Prostaatkankerlogboek [6])

Afbeelding 2 (bron: patiënteninformatie Anser [7]

1: effect op de rust lengte.
Afbeelding 1 is een plaatje van de plaats van
de penis ten opzichte van de prostaat en blaas,
bijgevoegd om een en ander te verduidelijken.
In deze afbeelding is te zien dat de penis bij alle
mannen voor ongeveer de helft buiten het lichaam
zichtbaar is (het uitwendige deel) en de andere
helft in het lichaam zit (het
inwendige deel).’

Afhankelijk
van de kanker
kunnen de
zenuwen van
de erectie beter of
minder goed
gespaard worden

Het is belangrijk om vast te
stellen dat als patiënten over
hun penisverkorting praten zij
het hebben over het zichtbare,
uitwendige deel van de penis.
Waardoor komt zo’n
penisverkorting tot stand?
‘Boven het inwendige deel van
de penis zit de prostaat en
daarboven de blaas
(zie afbeelding 1).

Als de prostaat verwijderd wordt,
haal je daarmee het stukje
plasbuis dat in de prostaat zit ook weg. De lengte
van dat stukje plasbuis hangt af van de grootte
van de prostaat. Meestal is dat een aantal cm. Om
de verbinding dan weer te maken van de rest van
de plasbuis aan de blaas maak je de blaas met
hechtingen weer aan de plasbuis vast. Zoals in
afbeelding 2 getekend is zie je dat de blaas flexibel
is en naar beneden getrokken kan worden en
daarmee de grootste afstand tot aan de plasbuis
overbrugt. Maar het is ook zo dat de plasbuis
(meestal gelukkig in beperkte mate) wat naar
binnen getrokken kan worden, zeker als de prostaat
wat groter was en de afstand om te overbruggen
dus ook wat groter. Dan trek je met de plasbuis
dus ook de penis iets naar binnen toe. De penis
zelf wordt dan niet korter maar het stuk dat aan de
buitenkant zichtbaar is wel. Voor het oog kan hij
dus inderdaad iets korter zijn.’
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Vermindert de plasbuis sparende techniek een
eventuele penisverkorting?
‘De plasbuis sparende techniek die wij toepassen
heeft naast de gunstige uitwerking op de
continentie (nog maar 1-2% incontinentie gemeten
1 jaar na de operatie) hier zeker ook een gunstige
uitwerking op. Omdat je een groter stuk plasbuis
aan de kant van de penis intact laat is de afstand
die te overbruggen is ook korter en trekt de penis
dus minder naar binnen toe. Daarmee blijft het
uitwendige deel van de penis dus ook beter op
lengte.’
2: effect van de vulling van de penis.
‘Elke penis wordt iets groter en langer door de
doorbloeding ervan. In rust is er een bepaalde
doorbloeding en in erectie wordt die doorbloeding
extra gestimuleerd. Afhankelijk van de kanker
kunnen de zenuwen van de erectie beter of minder
goed gespaard worden. Als de zenuwen van de
erectie niet gespaard kunnen worden is er geen
extra vulling (voor erectie) meer te verwachten.
De doorbloeding van de penis kan ook in rust
iets minder zijn en daarmee de vulling en lengte/
breedte ook.’
De plasbuis sparende techniek in relatie tot urineincontinentie
‘Urine-incontinentie is een hele nare complicatie
van deze operatie. Daarom zijn collega uroloog
Herman Roelink en ik op zoek gegaan naar
de mogelijkheden om het risico hierop te
verminderen. We hebben een techniek die in
Duitsland wordt gebruikt bij de open (niet met de
robot) prostaatverwijdering aangepast zodat we
hem bij de robot konden gebruiken.
We zijn in 2017 begonnen met de plasbuis sparende
techniek en hebben vrijwel meteen gemerkt dat
het een ongelofelijk verschil uitmaakte voor de
incontinentie. Wij voeren deze operatie ongeveer
150-170 keer per jaar uit. Voorheen zaten we met
15% incontinentie na 1 jaar netjes op het landelijk
gemiddelde (dat was in 2017 18% voor heel
Nederland). Inmiddels zitten wij op ongeveer 2%
incontinentie 1 jaar na de operatie, wat natuurlijk
heel veel verschil maakt. ›

Ook op de korte termijn hebben we een enorm
verschil opgemerkt. Zo hebben meer dan de
helft van de patiënten na enkele dagen al
geen verbandmateriaal meer nodig en zes
weken na de operatie heeft nog maar 20%
verbandmateriaal nodig.
We hebben hier onlangs een wetenschappelijk
artikel over geschreven dat voor publicatie is
ingestuurd [4].’
Samenwerkingsverband
‘Wij zitten (naast het Santeon
samenwerkingsverband) in een regionaal
kwaliteitsnetwerk met alle prostaatklinieken in
Noord Oost Nederland (SPONN: Samenwerkende
Prostaatkankercentra Oost en Noord Nederland)
en in die klinieken wordt de techniek nu
toegepast met vergelijkbare verbetering.’
Erecties en orgasmes
Vraag van Aart van Dijk aan Saskia Stomps:
‘Wellicht kun je mij ook inzicht geven in een
ander onderwerp dat ik nog voor de
PK-patiënten wil uitzoeken. Na mijn operatie
in januari 2012 waren de erecties verdwenen,
je collega Cornel had mij in 2011 daar tijdens
een telefonisch second opinion gesprek al
voor gewaarschuwd. Gelukkig konden mijn
vrouw en ik ons goed aanpassen aan de nieuwe
situatie. Tot mijn verrassing en genoegen
bleek ik nog orgasmes te kunnen krijgen. Dat
is natuurlijk erg fijn. Dr. Klaver van de Anser
prostaatoperatiekliniek heeft een keer tijdens
een presentatie voor verpleegkundigen gezegd
dat (gebrek aan) erecties en orgasmes elkaar niet
in de weg zitten omdat het gescheiden systemen
betreft. Hoe zit dat?’
Saskia Stomps: ‘Wat
betreft erecties en
orgasmes: het is
inderdaad zo dat
de zenuwbanen die
verantwoordelijk zijn
voor de erectie via
een ander systeem
verlopen dan de
zenuwen van het
orgasme. Die van het
orgasme blijven over het algemeen gespaard.’
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Een boek voor lotgenoten en zorgprofessionals

Tussenland
Over leven met de dood in je schoenen
Wie ziek wordt en niet meer kan genezen, komt terecht in Tussenland: een
overgangsgebied tussen leven en dood waarin je de weg niet kent en waarvan je de taal niet spreekt. Dit boek is een wegwijzer in Tussenland.
Openhartig beschrijft Jannie Oskam wat haar overkwam toen bij haar in 2019
uitgezaaide borstkanker werd geconstateerd.
Haar ervaringen verweeft ze met de verhalen van zes ‘medereizigers’,
zes zorgprofessionals en diverse experts. Eén van die 'medereizigers' is
vrijwilliger van Prostaatkankerstichting Theo van Vliet. Zo ontstaat een
rijkgeschakeerd beeld van het leven met een aangezegde dood en van de
waarde van palliatieve zorg.
Veel mensen denken dat de palliatieve zorg alleen bedoeld is voor de
laatste weken van het leven. Niets is minder waar. Een verblijf in Tussenland
kan jaren duren, wat nieuwe vragen en dilemma’s met zich meebrengt. Ook
professionals hebben vaak geen goed
beeld van de palliatieve zorg. Of ze durven er niet over te praten. Het gevolg is dat veel mensen na de
diagnose ‘ongeneeslijk ziek’ verstoken blijven van goede zorg.
Dit is een waardevol boek voor iedereen die te maken heeft met palliatieve zorg. In een veelgelezen blog
presenteert de schrijfster haar boek
www.qruxx.com/jannie-oskam-palliatieve-zorg-is-gericht-op-het-leven.
Jannie Oskam (1954) studeerde sociale wetenschappen en heeft dertig jaar werkervaring in de zorg.
In 2015 verloor ze door borstkanker haar baan als organisatieadviseur. Sindsdien is ze actief als mee- en
tegendenker. Ze treedt op als spreker en gastdocent en brengt het perspectief van patiënten gevraagd en
ongevraagd onder de aandacht. n
Tussenland
Over leven met de dood in je schoenen
Jannie Oskam
ISBN 978-90-93127-12-8
160 pagina’s/ € 20,00
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52 weken – 52 vragen
Jezelf inzetten voor de ander is niet altijd even makkelijk. Toch maakt juist dat
de samenleving een stukje beter.
Vanuit persoonlijk geloof of vanuit maatschappelijke motivatie kun je
dienstbaar zijn aan je naaste. Maar hoe doe je dat? Dit boek geeft vanuit
wekelijkse voorbeelden stof tot denken, doen en handelen. n
De royalty's zijn in zijn geheel voor de Prostaatkankerstichting.

Je maakt wat mee als kankerpatiënt
‘U moet het zo zien: als een paardenbloem zich al heeft uitgezaaid, zal het u
niet helpen deze nog uit de grond te trekken. Het kwaad is dan al geschied.’
Met die woorden confronteert een arts mij met mijn overlevingskansen, nadat
kanker is vastgesteld. Niet van plan hier heel lang naar te luisteren, ga ik de
strijd aan tegen de geldende protocollen in de ziekenhuizen. Wat volgt is een
stroom van opmerkelijke gebeurtenissen, met als grote finale een succesvolle
operatie in België. Maakt mij dit nu tot een slachtoffer van medische blunders?
Een geval apart? Een medisch wonder? Of gewoon iemand die ontzettend veel
geluk heeft gehad?
Ivo Lantain (1958) krijgt de diagnose uitgezaaide prostaatkanker.
Drie maanden daarvoor is bij zijn levenspartner Anuscka een agressieve vorm
van huidkanker vastgesteld. Net één jaar samenwonend, op weg naar nieuw
levensgeluk, worden zij ruw van hun roze wolk getrokken. Het verhaal van twee
kankerpatiënten van wie het af en toe wel ‘ietsje minder’ had gemogen.
Geluk bij een ongeluk: ze hebben elkaar. Hun liefde houdt stand en ze gaan ook
nog eens niet dood. Volgens de auteur is dat ‘wel behoorlijk mazzel, ja’.
‘Een verbijsterend verhaal over de beperkingen van onze gezondheidszorg,
maar tegelijk een aanmoediging voor ieder van ons om te vechten voor je
geluk, zelfs al staan alle seinen op rood. Een eenduidig pleidooi voor moed;
vlot en met humor opgeschreven.’ n
(José Bernaerts, voormalig redacteur/hoofdredacteur maandblad Santé)

Wij zorgen
We applaudisseren voor ze. We beseffen dat we afhankelijk van ze zijn.
Maar wie zijn zij, de mensen die de zorg aan ons verlenen? Hoe kijken ze naar
hun werk, wat zijn hun drijfveren? En hoe behouden ze hun motivatie? In deze
tijd zijn dat meer dan ooit relevante vragen.
Ieta Berghuis, docent-onderzoeker aan de NHL Stenden Hogeschool, gaat in
gesprek met zorgverleners. Haar ontmoetingen leveren boeiende verhalen op,
die iedereen aan gaan. Verhalen over gedrevenheid, motivatie en de nimmer
aflatende betrokkenheid bij de mensen voor wie zij zorgen.
Terwijl de mensen uit de zorg hun verhaal vertellen, tekent kunstenaar Herman
van Hoogdalem op de van hem bekende gevoelige wijze hun portret. De zorg
van binnenuit leren kennen? Wij zorgen neemt u mee in verhaal en beeld. n
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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.
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Waarom moeite doen vragenlijsten van de dokter steeds weer in te vullen

Wat heb ik eraan?

Wanneer men tegenwoordig een dienst afneemt,
een winkel bezoekt, een bank belt, wordt men
vrijwel gelijk bestookt met een vragenlijst.
Zo’n enquête is in principe primair in het
voordeel van de betrokken instantie, die
daarmee bijv. zijn service kan verbeteren.
En dat is het indirecte voordeel voor de klant.
De hoeveelheid vragenlijsten doet de animo om
ze in te vullen echter snel afnemen.
Anders is het met de vragenlijsten van uw
behandelend specialist, die hebben wel degelijk
nut, niet alleen voor de dokter maar ook voor u.

Mentaal welbevinden

Wanneer men een behandeling ondergaat
moet het effect daarvan op diverse vlakken
beoordeeld worden. Zo moet bijvoorbeeld
nagegaan worden hoe het met de kanker gaat.
Bij prostaatkanker wordt daarvoor vaak de
PSA-test gebruikt.
Het gedrag van de tumor in de tijd is natuurlijk
maar één aspect van ons lijden. Hoe het met ons
fysieke en mentale welbevinden gaat is minstens
zo belangrijk.
Het is daarom ook belangrijk dat de dokter
vraagt hoe het met ons gaat, hoe we onder de
behandeling(en) functioneren? De dokter kan dat
uit de losse pols doen, gestructureerd een rijtje

opgeslagen in zijn brein nalopen of u van tevoren
een vragenlijst op sturen, zodat u er thuis nog
eens in alle rust over de vragen na kunt denken.
Want sommige vragen zijn ook best intiem.
Een belangrijke en
bekende lijst is de
PROMS (Patient Related
Outcome MeasureS) ofwel
patiënt gerelateerde
uitkomstmaten. De
PROMS vragenlijsten zijn
gestructureerd en uitvoerig
van tevoren getest op
betrouwbaarheid. Het
voordeel van de PROMS
lijsten is dat een reeks
aan patiënt gegevens in
maat en getal kan worden
gevangen en kan worden
vervolgd en vergeleken met
andere patiënten.

De vragenlijsten
van uw
behandelend
specialist hebben
wel degelijk nut

Feitelijk is zo’n vragenlijst qua functie en nut
te vergelijken met regelmatige PSA-meting.
Het effect van de behandeling wordt met
de PROMS alleen op een ander, ook niet
onbelangrijk vlak gemeten. De animo om deze
lijsten in te vullen neemt begrijpelijkerwijs af als
u geen vervolg op het invullen ziet en de lijst in
het grote niets lijkt te verdwijnen. ›
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Toch worden de gegevens van de PROMS wel
degelijk gebruikt waardoor uiteindelijk de zorg kan
worden verbeterd en dus ook in uw eigen voordeel
is.

waar ik het hier over heb, geen onbelangrijke
vragen dus. Het blijven invullen van de PROMS is
daarbij essentieel en de tijdsbelasting is niet groter
dan een bezoek aan het lab voor een PSA-meting.

Opereren of bestralen?

Zonder goed en regelmatig ingevulde PROMS-lijsten
zullen we nooit te weten komen welke impact de
behandelingen op de tumor, maar vooral ook op
ons functioneren en welbevinden hebben.

Binnenkort gaat er een onderzoek van start
om te onderzoeken wat beter is bij hoogrisico prostaatkanker: opereren of bestralen.
De PKS is daarbij betrokken (in de persoon
van ondergetekende als ervaringsdeskundige).
Uiteraard wordt daarbij ook de PSA-waarde
door de jaren heen bepaald om te kijken wat de
behandeling op de tumor doet.
Het onderzoek richt zich echter met name op
wat de behandelingen met ons doen, hoe we
ons voelen en hoe alles onder de behandeling
functioneert. En iedere ervaringsdeskundige weet

Het invullen van PROMS-vragenlijsten hoort
geïntegreerd in het consult te zijn en is in ons eigen
belang en in het belang van toekomstige patiënten.
En dat zou zomaar iemand van uw naasten of
kennissen kunnen zijn. Best wel de moeite waard
dus. n
Harm Niekus

Kerstgeschenken voor een goed doel

Welkome gift voor PKS
Eind november 2020 heeft Willem Vis contact gezocht met de Prostaatkankerstichting. Willem is
werkzaam bij Van Werven in Oldebroek, een grote speler in Nederland en daarbuiten op het gebied
van onder meer grondwerken, weg- en waterbouw en recycling. Sinds enkele jaren is Van Werven
gestopt met het verstrekken van kerstgeschenken aan haar medewerkers. In plaats daarvan kunnen
medewerkers een goed doel voordragen. Willem is lotgenoot en tevens donateur, daarom heeft hij
voorgesteld om het bedrag
van de kerstgeschenken ten
goede te laten komen aan de
Prostaatkankerstichting.
Een welkome aanvulling op
onze begroting, waar we
uiteraard heel blij mee zijn!
Door corona was het helaas
niet mogelijk om deze gift bij
Van Werven in ontvangst te
nemen tijdens een feestelijke
bijeenkomst, zoals dat gebruikelijk
is. Op woensdag 10 maart hebben
voorzitter Kees van den Berg en
regiovertegenwoordiger
Piet Braal alsnog de mooi
ontworpen symbolische cheque
van € 3.000,- ontvangen uit handen van Willem Vis.
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De Prostaatkankerstichting dankt Van Werven, en speciaal Willem Vis als initiatiefnemer, voor
deze prachtige donatie. Het geld willen we besteden aan de bewustwordingscampagne die we dit
najaar hopen te lanceren om mannen door goede voorlichting bewuster te maken van het risico op
prostaatkanker. n

Suiker mijden of toch niet?
Veel mensen hebben het idee dat suiker de tumor voedt, en dat ze daarom geen suiker moeten
nemen. Maar is dat wel zo? Moet je suiker laten staan, of kun je toch af en toe zoetigheid nemen?
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds legt uit hoe het zit.

Wat is suiker?

Suiker behoort tot de groep koolhydraten, net als
zetmeel en vezels. Koolhydraten zijn voedingsstoffen
die energie leveren aan het lichaam.
Van nature komt suiker voor in suikerriet en
suikerbiet. Hieruit wordt kristalsuiker gemaakt.
Dit is suiker zoals je het kent uit de suikerpot,
dit wordt ook wel geraffineerde suiker genoemd.
Van nature komt suiker ook voor in melk en
melkproducten (melksuiker oftewel lactose), fruit en
vruchtensappen (vruchtensuiker oftewel fructose)
en honing (fructose en glucose).
Alle soorten suiker worden net als alle andere
koolhydraten in het lichaam afgebroken tot glucose,
wat vervolgens wordt opgenomen in het bloed ›

Kristalsuiker
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Het is verstandig om het eten
van suiker en suikerrijke
producten te beperken
en vervoerd naar plekken waar het nodig is. Suiker
uit de suikerpot wordt sneller opgenomen in het
bloed dan suikers uit volkorenproducten.

Suikerrijke dranken van invloed op het
ziekteverloop?

Er zijn enkele studies gedaan met mensen met
kanker. Hierbij werd een relatie gevonden tussen
het drinken van meer suikerrijke dranken en een
grotere kans op overlijden aan of de terugkeer
van kanker. Dit effect werd vooral gezien bij
mensen met overgewicht. Daardoor konden
onderzoekers niet zeggen of het gevonden effect
wordt veroorzaakt door de suiker of door het
overgewicht. Andere oorzaken zouden ook nog
mogelijk zijn, zoals te weinig lichaamsbeweging,
wat bijdraagt aan het ontwikkelen van
overgewicht.

Is het eten van suiker bij kanker slecht?

Er is nu geen reden om helemaal te stoppen met
het eten van suiker als je kanker hebt.
Het is wél verstandig om het eten van suiker en
suikerrijke producten te beperken. Door veel
suiker te eten of te drinken kan je gemakkelijk
zwaarder worden. Als je kanker hebt kan
overgewicht het ziekteproces verslechteren en de
kans op het ontwikkelen van een nieuwe tumor
vergroten. Dat zijn wel goede redenen om te
minderen met suiker.

Kun je zonder suiker?

Suiker uit de suikerpot en zoete producten
waaraan suiker is toegevoegd kun je zonder
problemen laten staan. Deze producten leveren
alleen energie, maar geen andere nuttige
voedingsstoffen.
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Gezonde koolhydraten

Andere suikers en koolhydraten heb je wel nodig.
Iedere cel in ons lichaam heeft glucose nodig
om te groeien en te functioneren. Wanneer je te
weinig koolhydraten eet, zal het lichaam op een
andere manier voor voldoende glucose zorgen.
Hiervoor gaat het lichaam eiwitten gebruiken. Dat
kan eiwit uit ons eten zijn, maar ook eiwit van ons
eigen spierweefsel. Te weinig glucose in het bloed
leidt op deze manier tot afbraak van spieren,
waardoor de conditie en de kracht van het lichaam
achteruitgaan.
Bovendien leveren producten met koolhydraten
zoals fruit, volkorenbrood, granen, bonen
en melk(producten) naast koolhydraten veel
andere belangrijke voedingsstoffen zoals vezels,
vitamines en mineralen. De glucose uit deze
producten komt bovendien langzaam vrij. Kies
daarom vooral voor deze producten. Deze passen
in een gezonde voeding.
Als je onbedoeld afvalt of een slechte eetlust
hebt door de ziekte of behandeling kan het
wel goed zijn om meer suiker te nemen om een
gezond gewicht te behouden. Bespreek dit met je
behandelend arts of diëtist. 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.

Visie op de prostaatkankerzorg in Nederland 2021

Prostaatkankerstichting
roept op tot verdergaande
concentratie van zorg
Berrie van der Heide
In april heeft de Prostaatkankerstichting (PKS)
een herziene ‘visie op de prostaatkankerzorg in
Nederland 2021’ gepubliceerd. Het is een update
van de eerste versie, die dateerde uit 2017 en
die toen nogal wat losmaakte in de zorgwereld
omdat de PKS zich uitdrukkelijk uitsprak voor
concentratie van de prostaatkankerzorg.
De PKS vindt dat alle prostaatkankerpatiënten
dezelfde beste kwaliteit van diagnostiek en
behandeling moeten krijgen, ongeacht in welk
ziekenhuis ze worden behandeld. Deze zorg
geeft mannen de beste kans op overleving,
levensverlenging en behoud van een goede
kwaliteit van leven.

Om hoeveel patiënten gaat het?

Ruim 13.000 mannen per jaar krijgen de diagnose
prostaatkanker, van wie bijna de helft onder de
70 jaar is.

Wat wil de prostaatkankerstichting?

Om state-of-the-art prostaatkankerzorg voor
alle mannen met
prostaatkanker te
bereiken, wil de PKS
dat diagnostiek,
behandeling en nazorg
worden uitgevoerd
door toegewijde
multidisciplinaire
teams waarin alle
zorgprofessionals
gespecialiseerd zijn in
prostaatkanker. In deze
teams moet veelvuldig
worden samengewerkt
en is men transparant
over de resultaten die
worden behaald.

Waarom is volume
belangrijk?

Prostaatkankerzorg is
complexe zorg. Op het gebied van diagnostiek
en behandeling van prostaatkanker dienen
nieuwe ontwikkelingen zich in snel tempo aan
en dat vereist bijscholing en het opbouwen
van ervaring bij zorgprofessionals. Het is
hiervoor onvermijdelijk dat professionals zich
specialiseren tot experts, volledig gefocust ›
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Er is nog niet één
op de diagnostiek en behandeling van
prostaatkanker. Om voldoende kennis en ervaring
op te doen én te leren en verbeteren is volume
belangrijk; de medische handelingen moeten dus
vaak genoeg worden uitgevoerd.

Om welke aantallen gaat het?

De PKS stelt in haar vernieuwde visie dat een
ziekenhuis met expertzorg in de gehele zorgketen
zorg moet bieden aan minimaal 1.000 nieuwe
patiënten met prostaatkanker per jaar.
Een ziekenhuis met expertzorg in prostaatoperaties
voert minimaal 250 radicale prostatectomieën
(prostaatverwijderingen) per jaar uit, waarbij de
PKS pleit voor 100 radicale prostatectomieën per
operateur per jaar, te bereiken binnen enkele jaren.
En tenslotte, een ziekenhuis met expertzorg in
niet-operatieve behandeling heeft minimaal
100 nieuwe patiënten in systemische behandeling
(zoals bijvoorbeeld met een hormoon- of
chemokuur) per jaar.

Wat is optimaal?

Om voldoende volume te bereiken moet
prostaatkankerzorg nog verder geconcentreerd
worden. In de meest optimale situatie biedt
een beperkt aantal ziekenhuizen alle vormen
van diagnostiek, behandeling en nazorg op
expertniveau aan, onder één dak. Op dit moment
biedt een aantal ziekenhuizen in Nederland wel
expertzorg aan op één of meerdere onderdelen van

locatie waar het

het zorgpad van
prostaatkanker
-bijvoorbeeld
diagnostiek,
operaties,
systemische
behandelingen
of nazorg-,
maar er is nog
niet één locatie
waar het totale
zorgaanbod
voor
prostaatkanker
op expertniveau
voor patiënten beschikbaar is.

totale zorgaanbod
voor prostaatkanker op

expertniveau

voor patiënten
beschikbaar is

Wat moet er gebeuren?

Deze ontwikkeling naar expertzorg vereist een
ingrijpende herinrichting van het zorgveld rondom
prostaatkanker. De PKS ziet dat er in de afgelopen
jaren al goede stappen zijn gezet, maar roept
tegelijkertijd op tot verdergaande concentratie van
zorg. Alleen dan kan voldoende kwaliteits-verschil
worden gemaakt. n
Wilt u de gehele versie lezen van visie op de
prostaatkankerzorg in Nederland 2021?
Kijk dan op https://prostaatkankerstichting.nl/
voor-u/belangenbehartiging-visie/

De valse noot

Een kankercel is de valse noot
in het orkest van gezonde cellen.
Niet te stemmen en
verpest hiermee
de schoonheid van het muziekstuk.
Rob Thiele
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Een nieuwe hoopvolle
therapie voor uitzaaiingen
bij prostaatkanker

In studies is
aangetoond dat dit
middel veilig is en
slechts milde
bijwerkingen
Prostaatkanker is in Nederland de meest
voorkomende kanker bij mannen tussen de
50 en 70 jaar. Ongeveer 1 op de 10 mannen krijgt
prostaatkanker.
De behandeling bestaat vaak uit een operatie of
uitwendige bestraling van de prostaat. Helaas
kunnen patiënten na de behandeling toch nog
uitzaaiingen krijgen. Soms zijn deze al aanwezig
tijdens de behandeling. Dit is niet te genezen.

Nieuwe behandeling, Lutetium PSMA
therapie

Sinds een aantal jaren, is een behandeling
van patiënten met prostaatkanker middels
177Lutetium-PSMA therapie mogelijk. In studies
is aangetoond dat dit middel veilig is en slechts
milde bijwerkingen heeft. Helaas wordt deze
therapie niet vergoed door de zorgverzekeraars
in Nederland. Dit komt omdat Lutetium
PSMA-therapie zijn remmende effect alleen
nog maar heeft aangetoond bij patiënten met
gevorderde prostaatkanker. Het zorgt voor een

heeft

verlenging van de
levensduur van de
patiënten, maar het effect is nog niet bewezen
bij vroegere fasen van de ziekte. Daarom is het
belangrijk om hier onderzoek naar te doen.
In een nieuwe studie willen wij onderzoeken
of de ziekte door deze behandeling langdurig
wordt geremd bij patiënten, die binnenkort een
prostaatkankeroperatie ondergaan. Ook heeft
deze therapie de mogelijkheid om patiënten van
binnenuit, en dus gericht, te bestralen, waardoor
langer afgezien kan worden van belastende
hormoontherapie. Het uiteindelijke doel is
dat, bij bewezen goede resultaten in de vroege
fase van de ziekte, de therapie voor iedereen
beschikbaar komt en wél wordt vergoed door de
zorgverzekeraars.

Prostaatkankernetwerk Nederland:
Antoni van Leeuwenhoek en
Amsterdam UMC

Amsterdam UMC werkt nauw samen met het
Antoni van Leeuwenhoek (AVL) ziekenhuis.
In het kader van ‘samen zijn we beter’, werken de
urologen in beide ziekenhuizen samen ›

45
45

en slaan zij de handen ineen bij verschillende
onderzoeken. Het Prostaatkankernetwerk
Nederland bestaat naast het AVL en
Amsterdam UMC uit bijna alle ziekenhuizen in
de omgeving van Amsterdam en is daarmee het
grootste prostaatkankernetwerk van Nederland.

Steun het onderzoek

Uw steun aan de Lutetium onderzoekslijn maakt
het mogelijk dat in Amsterdam UMC en AVL, alle
patiënten nu al een behandeling met
Lutetium-PSMA kan worden aangeboden.
Ook kunnen de onderzoekers bewijzen dat een
behandeling met Lutetium-PSMA veel breder
beschikbaar moet worden gesteld voor patiënten
met prostaatkanker in alle fasen van de ziekte.

Direct doneren of in actie komen?
U kunt direct een bijdrage overmaken
of start zelf een actie. n

Dr. André Vis: ‘Van Lutetium behandeling
verwacht ik heel veel. Het kan voor patiënten een
waardevolle toevoeging zijn bij de behandeling
van uitzaaiingen. Door de toepassing van
Lutetium-PSMA hoop ik dat zelfs een deel van
de patiënten kan worden genezen. Ook kunnen
dan meer belastende behandelingen, zoals
hormoontherapie, langdurig worden uitgesteld.'
Dr. Daniela Oprea-Lager: ‘Door de snelle
ontwikkelingen in de geneeskunde kunnen wij nu
meer voor onze patiënten betekenen. Naast goede
diagnostiek met behulp van PSMA PET technieken,
heeft een PSMA-gebaseerde behandeling enorme
potentie. Met deze combinatie van diagnostiek
en therapie kunnen wij de zichtbare, maar
ook eventuele kleine en dus niet zichtbare
uitzaaiingen, van binnenuit bestralen.
Het onderzoek is nog in volle gang, maar de tot
op heden geboekte resultaten zijn veelbelovend,
met veel minder bijwerkingen dan de klassieke
behandelmethoden.’

Lutetium-PSMA

Een nieuwe hoopvolle therapie voor uitzaaiingen bij prostaatkanker

Wie?
Urologen, nucleair geneeskundigen en
onderzoekers uit het
Prostaatkankernetwerk Nederland

Wat?
Onderzoek naar een nieuwe veelbelovende
behandeling met Lutetium-PSMA voor
uitgezaaide prostaatkanker

Hoe te doneren?
1.
2.
3.
4.

Open de camera op uw telefoon en richt
deze op de QR code
Uw telefoon herkent de QR code en vraagt
of u de website wil openen
Klik op Doneer nu
U kunt uw betaling in orde maken via
iDEAL

Waarom?
Jaarlijks sterven 3000 mensen aan
uitgezaaide prostaatkanker in Nederland.
Dit aantal moet naar beneden
Hartelijk dank!
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Prijswinnaars puzzel Nieuws nr. 38: A. van Son, IJmuiden; Johan van Raalte, Tubbergen; Margienus Uilenberg, Roden
De oplossing van de puzzle uit Nieuws 38 luidde: Gezond en wel
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Ik ben Peter, 65 jaar en heb geen medische voorgeschiedenis

Maak je geen zorgen

Het zou wel mee
vallen omdat mijn
PSA niet hoog was
Eind augustus 2020 na een routinebloedonderzoek
ben ik door mijn huisarts gebeld die vertelde dat
mijn PSA 8.6 was.

4848

De huisarts heeft mij doorgestuurd naar de
uroloog. Doordat door Corona veel consulten
omgezet zijn naar telefonische consulten werd ik
gebeld door de uroloog ( AIOS), hij was van mening
dat ik mij niet onmiddellijk zorgen hoefde te maken
omdat mijn PSA niet heel hoog was en ik ook geen
klachten had. Maar omdat er veel kanker in mijn
familie voorkomt leek het mij toch een goed idee
om dit te checken. Hierna is een MRI-scan gemaakt.

Verdacht plekje

Na een week ben ik gebeld, de uitslag was ‘dat op
de MRI-scan een verdacht plekje te zien was’, voor
de zekerheid zijn toen biopten genomen, weer werd
er gezegd dat het wel mee zou vallen omdat mijn
PSA niet hoog was. Tijdens de biopsie is mij verteld
dat zeer kwaadaardige tumoren wel vaker een lage
PSA laten zien.
Een lage PSA betekent dus niet altijd dat er geen
agressieve tumor aanwezig kan zijn.
Inmiddels had ik ook inzage in mijn dossier en las
tot mijn schrik dat uit de MRI-scan was gebleken
dat ‘het verdachte plekje’, de tumor, al door ›

Evaringsverhaal
de prostaatwand was heengegroeid! Het bleek
een T3 tumor te zijn met een Gleasonscore 9,
reden om een PSMA PET-scan te maken. Hieruit
bleek dat er geen afstandsmetastasen waren, er
lichtte wel een lymfeklier op bij de prostaatwand,
dat bleek lokaal uitgebreide prostaatkanker te
zijn.
De uroloog (AIOS) heb ik vier keer telefonisch
gesproken, na de uitslag van de biopten heb ik
hem verteld dat ik doorverwezen wilde worden
naar een ander (gespecialiseerder) ziekenhuis
omdat ik behoorlijk geschrokken was van de
uitslag. Heel prettig als iemand, in dit geval de
uroloog, een positieve instelling heeft en je zegt
dat het wel mee zal vallen vanwege je lage PSA
maar telkens weer een slechtere uitslag komt
extra hard aan.
Eind november ben ik met mijn vrouw op consult
geweest bij de uroloog in het andere ziekenhuis.
Er werden mij twee opties aangeboden, de ene
was een operatie en bij de andere ging het om
35 bestralingen en drie jaar hormoontherapie.
Wij hadden ons goed ingelezen in de materie en
waren verbaasd over de eerste optie omdat bij
een tumor die door de prostaatwand is gegroeid
en bij een hoge Gleasonscore een operatie nooit
de voorkeur heeft.

Niet zenuwsparend

De uroloog gaf ook aan dat het een behoorlijke
uitdaging zou worden om alles weg te halen
door middel van Da Vinci, er kon niet
zenuwsparend geopereerd worden dus
impotentie en incontinentie zou wel het
vooruitzicht zijn. Ik heb gekozen voor bestralen
in combinatie met hormoontherapie.
De radiotherapeut was het met me eens dat
dit de beste beslissing was want een operatie
in mijn situatie zou bijzonder risicovol zijn met
weinig kans op succes.
Conclusie van dit verhaal, informeer je goed
over de consequenties van de voorgestelde
behandelingen en steek je kop niet in het zand
want het gaat over jouw lichaam!

wat mijn behandeling ernstig in de weg zou
kunnen staan. Achteraf kun je zeggen ‘aan ieder
nadeel zit een voordeel’.

Relaxed leventje

Doordat ik me alleen op de behandeling hoefde
te richten had ik een relaxed leventje. Iedere
dag fietste ik op de hometrainer en als het weer
het toeliet ging ik naar buiten om een rondje
te lopen, wellicht heeft dat ervoor gezorgd dat
ik geen last had van vermoeidheid. Wel heb ik
wat blaas en darmproblemen gekend, daar was
ik door de radiotherapeut voor gewaarschuwd,
hopelijk is dat van
voorbijgaande aard.
Inmiddels heb ik de 35
bestralingen gehad (22
februari was de laatste)
en ben gestart met
medisch fitness, want de
hormoontherapie zorgt
voor wat spier/botafbraak
en mogelijk wat extra
kilo’s.

Er kon niet

zenuwsparend

geopereerd worden
dus impotentie en
incontinentie zou

Het is een tekortkoming
dat de behandelaars
tijdens de
hormoonbehandeling en
na de bestralingen weinig
aandacht besteden aan
voeding en sport. Ik kwam
er zelf achter dat eiwitten heel belangrijk zijn.
Omdat de sportscholen nog steeds gesloten
zijn ben ik op zoek gegaan naar wat nog wel
kan en ben uitgekomen op medisch fitness.
De huisarts heb ik om een verwijzing naar een
fyiotherapiepraktijk gevraagd die uitgerust
is met een oefenzaal en apparaten waar je
krachttraining kunt doen.
Moraal van dit verhaal; werk aan je conditie
d.m.v. sport en zorg voor gezonde voeding
want dan voel je je niet alleen fysiek maar ook
mentaal beter. n

wel het vooruitzicht
zijn

Peter Bank

Bestralingen

Begin dit jaar ben ik begonnen met de
bestralingen en half december heb ik mijn
eerste injectie met Zoladex gekregen, daarvoor
heb ik vier weken Bicalutamide geslikt als
‘hormoonopstapje’.
Voorafgaand aan de bestraling hebben mijn
vrouw en ik besloten om in een soort van
quarantaine light te gaan tot na de bestraling.
Ik wilde niet het risico lopen Corona te krijgen
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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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Prostaatkankerstichting:
• biedt lotgenotencontact
• geeft voorlichting en informatie
• behartigt de belangen van

mannen met prostaatkanker
en hun naasten

• stimuleert wetenschappelijk
onderzoek
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