
In dit nummer: 
• Kan het een onsje minder?
• Het PK logboek 2021
• Visie PKS vroege opsporing

Nieuws
MAGAZINE VAN DE PROSTAATKANKERSTICHTING

Nuttig neveneffectneveneffect 
van Corona

#40 | September 2021

JU
BIL

EUM NUMMER

JAAR NIEUWS



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 
De ruim 25 vrijwilligers beschikken over 
een grote informatiebank waarin alles wat 
rechtstreeks of zijdelings met prostaatkanker 
te maken heeft, is opgeslagen. 
Daarnaast delen zij graag hun eigen specifieke 
ervaringen 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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Voor u ligt Nieuws nummer 40. De veertigste uitgave van het magazine in 
de huidige vorm. Dat betekent dat de Prostaatkankerstichting u al tien 
jaar lang, elk kwartaal voorziet van de laatste wetenswaardigheden en 
ervaringsverhalen over prostaatkanker. 

Een grote prestatie van de negen vrijwilligers die samen onze redactie 
vormen. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om hen te bedanken 
voor hun inzet en de kwaliteit en de zorg waarmee Nieuws tot stand 
komt. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, zonder onze vrijwilligers 
kunnen wij ons werk niet doen op het niveau waarop dat nu gebeurt. 

Vlak voor de zomer heeft de Prostaatkankerstichting een drukke periode 
gehad. Half juni mocht ik uit handen van oud-wereldkampioen schaatsen 
en vrijwilliger van de Prostaatkankerstichting Harm Kuipers het geheel 
vernieuwde prostaatkankerlogboek ontvangen. Sinds het verschijnen van 
het logboek in 2009 zijn er wel updates gedaan, maar een geheel nieuw 
boek is er tot nu toe niet gekomen. Verderop in dit nummer vertelt 
Bert Smid alles over de totstandkoming van het boek.   

Visie op de prostaatkankerzorg
De Prostaatkankerstichting heeft haar visie op de vroege opsporing 
van prostaatkanker afgerond en gepubliceerd. Dit document is door 
een team van ervaringsdeskundigen en experts met alle zorgvuldigheid 
en inhoudelijke kennis ontwikkeld. Het geeft duidelijk de standpunten 
van PKS weer op dit veelbesproken onderwerp. Het document is terug te 
vinden op onze website, onder belangenbehartiging. Daar vindt u tevens 
de visie op de prostaatkankerzorg die dit voorjaar gereed kwam. In alle 
gesprekken die we voeren met zorgverleners, zorgverzekeraars, kortom, al 
onze stakeholders, staan de standpunten van onze visies centraal. 
Zo blijven we ervoor zorgen dat de stem van de patiënt wordt ingebed in 
de plannen en ontwikkelingen die het veld met de prostaatkankerzorg 
voor ogen heeft. 

In dit nummer van Nieuws staat sinds lange tijd weer een agenda 
met bijeenkomsten. Eerder al hebben we als bestuur besloten om 
per september weer bijeenkomsten onder eigen vlag mogelijk te 
maken. Onze vrijwilligers hebben de contacten met ziekenhuizen 
en inloophuizen warm gehouden, waardoor we onze lotgenoten 
in veel regio’s weer bijeenkomsten kunnen aanbieden. 

Op veler verzoek wil de Prostaatkankerstichting naast de 
eenmalige machtiging voor de donateursbijdragen, ook gebruik 
gaan maken van doorlopende machtigingen. Per 1 januari 2022 
moet dit operationeel zijn, wat voor u betekent dat u dan de 
keuze hebt om uw donateursbijdrage zelf aan ons over te maken, 
of dit te doen via een automatische afschrijving. Verderop in dit 
blad leest u er meer over.  

Nu we met elkaar de herfst in gaan, wordt het weer afwachten wat de 
invloed daarvan zal zijn op de coronacijfers. Ik hoop van harte dat onze 
activiteiten zoveel mogelijk doorgang kunnen blijven vinden. 
De voorbereidingen voor ons jubileum op 10 juni 2022 zijn in elk geval 
in volle gang!

Kees van den Berg
Voorzitter

Van de voorzitter
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Zonder onzeZonder onze
vrijwilligers kunnen vrijwilligers kunnen 

wij ons werk niet wij ons werk niet 
doen op het niveau doen op het niveau 

waarop dat nuwaarop dat nu
gebeurtgebeurt
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  Marijke Galgenbeld

De angst van Fred Blom om prostaatkanker te 

krijgen was heel groot, omdat zijn vader het ook 

had en eraan overleden is. 

Fred liet jaarlijks zijn PSA controleren en toen bleek 
dat die na verloop van tijd wat verhoogd was, 
volgde hij zijn gevoel en ondernam vervolgstappen. 
Hij werd gehoord door zowel huisarts als 
specialisten. Omdat dat ook wel eens anders loopt, 
wekt dat mijn nieuwsgierigheid. Ik ga naar hem toe 
en vraag hem zijn verhaal te vertellen.

‘Mijn vader overleed aan prostaatkanker toen 
hij 77 jaar was. Het was al uitgezaaid toen ze het 
ontdekten en hij heeft veel pijn gehad. Ik wist 

dat ik als zoon meer kans had dan een ander om 
prostaatkanker te krijgen. Daarom liet ik jaarlijks 
mijn PSA meten, want ik wilde meteen kunnen 
ingrijpen als er iets aan de hand zou zijn. Die 
metingen stelden mij gerust, waardoor ik het ook 
weer van mij af kon zetten.’

Het voelde meteen niet goed
‘Jaren ging dit goed, maar opeens was mijn PSA 3,3. 
Dit was ruim binnen de marge voor mijn leeftijd 
van 66 jaar, maar het voelde meteen niet goed 
voor mij. Na een aantal maanden werd er opnieuw 
gemeten en was de PSA 2,9. De huisarts heeft 
rectaal getoucheerd en voelde geen afwijkingen 
aan de prostaat. Ik had ook geen 
plas- of pijnklachten. Eigenlijk geen reden tot 
verder onderzoek dus.’

‘Ik heb een hele goede band met mijn huisarts, 
onder andere door gezamenlijke interesses. ›
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Terugkijken en tevreden zijn

Communicatie is 
de kern van de 
ontmoeting
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We hebben diverse gesprekken 
gehad en hebben hetzelfde 
gevoel voor humor. Het was 
dan ook zo fijn dat hij mijn 
zorgen serieus nam, ondanks 
de gedaalde bloedwaarde en 
de afwezigheid van andere 
symptomen. Hij vond het 
overlijden van mijn vader aan 
prostaatkanker een belangrijk 
argument om toch door te verwijzen naar de 
uroloog.’

‘Deze uroloog was ook heel begripvol en sprak als 
eerste onderzoek een echo van de prostaat af. Ook 
hij deed een rectaal toucher, waarbij hij wél een 
lichte verharding aan één zijde van de prostaat 
voelde. De uitslag van de echo was snel bekend, er 
was 15% kans op afwijkingen binnen de prostaat. 
Er volgde een MRI en naar aanleiding daarvan 
werden er twaalf biopten afgenomen, waarvan er 
zes biopten kankercellen bevatten. Het ging om 
een niet agressieve vorm van prostaatkanker.’

Zelf de regie houden
Ik besloot onmiddellijk donateur te worden van 
de Prostaatkankerstichting en ontving dus ook het 
prostaatkankerlogboek, dat ik meteen helemaal 
doornam. Ik las me goed in over de mogelijkheden 
van behandeling. Dit was niet alleen prettig voor 
de arts, maar voor mij was het belangrijk omdat 
ik daardoor zelf de regie kon houden. Het ging 
tenslotte over mijn lichaam en ik 
kon dit maar één keer doen.’

Alle behandelingen waren 
mogelijk bij mijn kankersoort, 
maar ik koos ervoor om 

de prostaat, inclusief de 
zaadblaasjes, volledig te 
laten verwijderen (Da Vinci 
robotchirurgie). Die kanker moest 
gewoon mijn lichaam uit.’

‘Ondanks de coronatijd werd mijn 
operatie niet uitgesteld, dus op 
de afgesproken datum uitgevoerd 
en ik herstelde daarna heel 

voorspoedig. De operatie kon tweezijdig zenuw 
sparend worden uitgevoerd, dus ik had daarbij 
het geluk dat ik binnen een paar weken al weer 
erecties had. De incontinentie van urine werd 
snel minder door bekkenbodem fysiotherapie. 
En ik ben er heel gelukkig mee dat mijn PSA nu 
onmeetbaar laag is.’

Ik ben echt gehoord
‘Als ik zo terugkijk, ben ik erg tevreden over 
alles. Natuurlijk is het vreselijk dat je voorgevoel 
uitkomt en dat je prostaatkanker blijkt te hebben. 
Maar in het hele proces ben ik echt gehoord door 
alle betrokken artsen en werd het mij mogelijk 
gemaakt mijn gevoel te volgen.’

‘Ik ben blij en niet blij geweest. Blij omdat ik 
‘gehoord’ werd, niet blij omdat mijn gevoel toch 
uitkwam, ik had ‘het’. Maar er was ook berusting 
omdat ik het feitelijk al wist.’

‘Alles is een wisselwerking en het gaat erom hoe 
je je opstelt. Als je ervoor zorgt dat 
je goed op de hoogte bent, je je 
mening laat horen en kenbaar maakt 
wat je wil binnen alle medische 
mogelijkheden, wat kan men er dan 
tegenin brengen?’ n

Ik wist dat ik als Ik wist dat ik als 
zoon meer kans zoon meer kans 

had dan een ander had dan een ander 
om prostaatkanker om prostaatkanker 

te krijgente krijgen

Die kanker Die kanker 
moest gewoon moest gewoon 
mijn lichaam uitmijn lichaam uit
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Aandachtstrekker

Al enkele jaren past Haaglanden Medisch 

Centrum (HMC) in samenwerking met UMC Utrecht 

een speciale methode van inwendige bestraling 

(salvage HDR brachytherapie) toe bij patiënten 

met teruggekeerde kanker in de prostaat (lokaal 

recidief) na eerdere behandeling met uitwendige 

bestraling of jodium brachytherapie. 

Dit was eerst een relatief langdurige 
procedure waarbij de voorbereidingen op de 
operatiekamer plaatsvonden, en vervolgens 
diverse verplaatsingen van de patiënt moesten 
plaatsvinden. Eerst naar de afdeling radiotherapie 
voor controle van juiste positie van de naalden 

voor inwendige bestraling, vervolgens terug 
naar de verpleegafdeling om te wachten tot het 
bestralingsplan was doorberekend, en daarna 
weer terug naar de afdeling radiotherapie. 
Patiënten kregen een langwerkende ruggenprik 
tegen de pijn en moesten een groot deel van de 
dag plat blijven liggen met de bestralingsnaalden 
in hun onderlichaam om te voorkomen dat dit 
zou verschuiven. Nadeel voor de patiënt was het 
langdurig stil- en platliggen, en de tijd die het 
duurde voordat de ruggenprik uitgewerkt was en 
de patiënt weer naar huis kon. Vaak was dit begin 
van de avond. 

Zadelblok 
In de zomer 2020 dreigde deze behandeling 
minder goed uitgevoerd te kunnen worden 
doordat operaties moesten worden ingehaald 
na de afschaling van de reguliere zorg tijdens de 
Coronapandemie. ‘Dus was de vraag of deze ›

Het medisch team bestaande 
uit v.l.n.r.: 
Carmen Liskamp, 
radiotherapeut-oncoloog; 
Leo Verdegaal, 
Brachy MBB'er; 
Paul Rietveld, 
klinisch fysicus; 
Jordy Noordermeer, 
Brachy MBB'er; 
Simone Bentvelsen, 
Brachy MBB'er; 
Peter Koper, radiotherapeut-
oncoloog; Nienke Dunnewold, 
Brachy MBB'er. 
(MBB betekent Medisch 
Beeldvormend en 
Bestralingsdeskundige)

Optimalisatie van bestralingstherapie van teruggekeerde prostaatkanker in HMC 

Nuttig neveneffect 
van Corona
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behandeling per se op een operatiekamer zou 
moeten worden verricht,’ vertelt Liskamp. ‘In 
overleg met onze afdeling anesthesie is een 
speciale vorm van een ruggenprik toegepast; het 
zogenoemde “zadelblok”.’

Sindsdien wordt deze procedure 
in HMC geheel uitgevoerd in 
een ruimte op de eigen afdeling 
radiotherapie. Patiënten krijgen 
op de verkoeverkamer van de 
anesthesist de kortwerkende 
ruggenprik (zadelblok). Bij 
deze vorm van pijnstilling is 
juist alleen het gebied van 
de prostaat, scrotum en huid 
perineaal (tussen scrotum 
en anus) verdoofd en zijn 
bijvoorbeeld het gevoel en de 
besturing van de benen niet 
beïnvloed. 

Vervolgens wordt de patiënt naar de afdeling 
radiotherapie gebracht. Hier plaatst de 
radiotherapeut-oncoloog de holle naalden voor de 
brachytherapie via de huid tussen scrotum en anus 
(perineum) rondom en in de tumor in de prostaat. 
Dit alles onder controle van echografie via de 
endeldarm. De patiënt voelt hier uiteraard door de 
ruggenprik geen pijn van. Na juiste plaatsing kan 
direct door gegaan worden met de bestraling. 

Bestralingsplan
Een bijkomend voordeel is dat de patiënt al op 
de juiste plek en in de juiste positie ligt voor 
de bestraling zodat er geen verplaatsingen 

meer hoeven plaats te 
vinden. Het risico op 
verschuiven van de holle 
naalden voor de bestraling 
is hiermee dus ook 
minimaal. Daarnaast is het 
rekenprogramma vervangen 

door een real-time systeem, waardoor het 
doorrekenen van het bestralingsplan veel vlotter 
verloopt. 

Liskamp geeft aan dat de hele procedure binnen 
2.5 uur kan worden afgerond. ‘De ruggenprik werkt 

snel uit’, vertelt ze, ‘Waarmee het 
gevoel in het verdoofde gebied 
en de blaas(vulling) weer terug 
komt. Maar de patiënt is direct na 
de ingreep mobiel en kan snel van 
een welverdiend kopje koffie en 
ontbijtje genieten. Praktisch alle 
patiënten kunnen aan het eind 
van de middag, zodra zij zich goed 
voelen en goed kunnen plassen, 
het ziekenhuis weer verlaten’.  

‘Wij zijn erg trots op deze 
nieuwe methode omdat het de 
patiëntvriendelijkheid verbetert,’ 
vertelt Koper. ‘Patiënten liggen 

minder lang met bestralingshulpmiddelen in 
het lichaam, zijn sneller op de been, en kunnen 
sneller het ziekenhuis weer verlaten.’ Liskamp 
vult aan: ‘Bovendien is de accuratesse van de 
behandeling nog verder verbeterd omdat er geen 
verplaatsingen van patiënt meer hoeven plaats te 
vinden. Met risico op verschuiven van de naalden. 
Bijkomend voordeel is dat de behandeling geen 
beslag legt op de operatie(kamer)faciliteiten en 
dus ook in moeilijke tijden, zoals tijdens of na 
corona, kan worden uitgevoerd.’ 

Wilt u meer weten over deze behandeling? Neem 
dan contact op met de afdeling radiotherapie van 
Haaglanden Medisch Centrum (HMC) Antoniushove 
in Leidschendam. Telefoonnummer: 088-979 2357. 
Mailadres: radiotherapie@haaglandenmc.nl n

  Peter Koper en Carmen Liskamp 
    Radiotherapeut-oncologen HMC Antoniushove,    
    Leidschendam

Operaties moesten 
worden ingehaald 
na de afschaling 
van de reguliere 

zorg

‘Patiënten liggen 
minder lang met 
bestralingshulp-
middelen in het 

lichaam, zijn sneller 
op de been’
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Stel je staat op met hoofdpijn. 

Je wordt hierdoor zo in beslag genomen dat 

je nog voor je ontbijt struikelt – bijvoorbeeld 

over een struikelsteen* – en keihard op je knie 

valt. Toevallig je zere knie waarmee je toch al 

problemen hebt. Au zeg! Dat doet pas echt pijn. Je 

bent je hoofdpijn meteen vergeten...

Pijn met pijn bestrijden, het is een adequate 
methode, hoewel pijnlijk. 
Ik vertel dit even omdat ik tegenwoordig dagelijks 
mijn prostaatkanker vergeet. Ik heb klachten 
die voorrang afdwingen. Om te beginnen zie ik 
tegenwoordig de helft niet meer. 
Afgelopen jaar toen ik geen Covid kreeg en 
mijn PSA redelijk stabiel bleef, besloot de 
voorzienigheid dat ik nog een extra kwaal 
moest krijgen om te voorkomen dat ik vrolijk 

zou worden. Ik ben al dovig en heb al tinnitus, 
dus klaar met de oren, nu blijken de ogen aan 
de beurt. Macula degeneratie. Had ik al een 
tijd enige last van, maar in het coronajaar ging 
het licht goed uit. De wereld is vervaagd, einde 
autorijden om maar één ding te noemen 
(jammer want onze Saab 900 turbo is net 
gerestaureerd).

Alweer een oudemensenkwaal
Prostaatkanker krijg je vaak op oudere leeftijd, 
maculadegeneratie ook. Daarmee houdt de 
vergelijking op. Slecht zien is lastiger dan vaak 
plassen of geen seks. Komt nog bij dat de 
voorzienigheid mij wekenlang buikpijn gaf. Ik 
moest kiezen welke aandoening mij het meest 
verontrustte. De onderbuik heeft een nauwe 
relatie met de hersenen en die vertelden mij dat 
de kanker mijn darmen had bereikt. 
Ik liet mij door Willemine -echtgenote en
inmiddels mantelzorgster- naar arts en apotheek 
rijden en hoorde dat pijn in de dikke darm 
hoogstwaarschijnlijk werd veroorzaakt door 
‘divertikels’. Alweer een oudemensenkwaal.  ›

Divertikels en 
kippigheid

Christian Oerlemans, oud-reclameman 
(o.a. Even Apeldoorn Bellen) en auteur van thrillers, 
romans, kunst- en reclameboeken en gedichten.
www.christian-oerlemans.net
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Nogal onschuldig schijnt het. Maar 
ik dacht meteen terug aan mijn 
heftige endoscopie ervaringen, 
toen mijn achteringang niet 
gewillig toegangklijk bleek en ik 
zowat het bewustzijn verloor. 
In mijn boekje ‘Mannen, je 
sluipmoordenaar heet testosteron’ 

wijd ik er een (hilarisch) hoofdstuk aan. 
Wat zijn divertikels? Dunne plekjes in de dikke 
darm die uitstulpen zodat voedselresten erin 
blijven hangen. Met soms ontstekingen tot gevolg 
(en buikpijn). Ik mag geen harde dingetjes eten, 
zoals noten en zaden want harde stukjes nestelen 
zich in de uitstulpingen. Jammer, want noten 
helpen tegen prostaatkanker, zegt men.

Ja zo scharrelen we verder. 
Ik was in Portugal, prachtig weer, maar mijn 
allergie sloeg toe en ik werd stikverkouden. Kon 
niet terugvliegen. Kwam een oude (82) vriend 
mij opzoeken in gezelschap van een neef die 
bij Lissabon woont. Achteraf bleek de neef een 
Wappie en mijn vriend de pineut. Twee dagen na 
zijn bezoek lag hij op de Covid afdeling in Faro 
in het ziekenhuis. Jaja, niet gevaccineerd, want 
dat was gevaarlijk en een ernstige vorm van 
vrijheidsberoving. 

Quarantaine
Maar eerlijk gezegd veroorzaakten zij ónze 
vrijheidsberoving, want Willemine werd heftig 
verkouden en na twee maal positief testen 
moesten we wel accepteren dat zij door de 
kroontjes gepakt was. Dus moesten we in 
quarantaine en alweer onze terugreis uitstellen.
Het viel mee dat ik, met mijn krakkemikkige 
immuunsysteem, negatief bleek te testen (dank u 
voorzienigheid, eindelijk eens goed nieuws). 
Er zijn domme mensen, gekke mensen, 
onverantwoordelijke mensen en mijn oude vriend 
bleek dit allemaal tegelijk te zijn. 

Potvercovid! 
Het valt niet mee om met je eigen partner op 
anderhalve meter te leven (tenzij je een slechte 
relatie hebt natuurlijk). Onze oude vriend mag 
binnenkort van de zuurstof af, ik hoop dat hij zijn 
lesje heeft geleerd. 

Een ding is zeker: het vaccin werkt. Willemine 
loopt alweer zingend rond en staat de hele dag 
te schilderen. En ik? 
En de prostaatkankerman, hij zwoegde voort... n

*Struikelstenen zijn koperen gedenktegels. Je vindt ze 
in de stoep voor de deur van de huizen waarin voor de 
oorlog Joodse mensen woonden. Gezinnen, hele families 
soms, te oordelen aan de vele koperen tegels met namen 
en data. Weggehaald, gedeporteerd. Vrijheidsberoving... 
ja dát was vrijheidsberoving!

Ja zoJa zo
scharrelenscharrelen
we verderwe verder

Mijn kegeltjes.

Mijn kegeltjes zijn dood
gestorven reeds

lang voor dat
ik voorgoed

de ogen sloot.

Mijn kegeltjes zijn dood.
De wereld toont
mij vage vormen
mijn uitzicht is

voorgoed verkloot.

Mijn kegeltjes zijn dood
geen scherpte meer
anderhalve meter

maakt alle mensen
even groot.

Mijn kegeltjes zijn dood
al wat mij rest

zijn staafjes voor
klein onderscheid

tussen wal en sloot.

Mijn kegeltjes zijn dood.
Ooit arendsoog

nu kippig tastend
met de mol

als lotgenoot.
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Piet Zuidam is geboren in 1943, Piet 

groeide op in Gouda en studeerde 

HTS-Bouwkunde in Rotterdam. Piet 

is een liefhebber van golfen en van 

lange wandeltochten. Zo voltooide 

hij 15x de 4-daagse van Nijmegen 

en bereikte hij 4x de eindstreep in 

Santiago de Compostella in Spanje. 

Wat is Piet overkomen? 
15 jaar geleden werd een collega 
van Piet ziek. Hij bleek aan 
prostaatkanker te lijden. Nadat de 
collega een prostaatverwijdering 
had ondergaan leek hij genezen, maar acht jaar 
later openbaarden zich uitzaaiingen. Uiteindelijk 
overleed hij aan prostaatkanker. Piet was 
daar nogal van onder de indruk en besloot 
jaarlijks zijn PSA te laten controleren om tijdig 
geïnformeerd te zijn als bij hem de PSA zou 
stijgen. De PSA steeg langzaam tot acht. Vijf jaar 
geleden stelde de huisarts van Piet vast dat er 
sprake was van een ‘onrustige prostaat’, de PSA 
bleek 33 te zijn. Hij verwees Piet naar de uroloog 
in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Deze stelde 
vast dat er geen sprake was van prostaatkanker 
en dat de PSA zou dalen. 

Dat gebeurde aanvankelijk ook, de PSA daalde 
vanzelf naar zeven. Kort daarna steeg de PSA 
weer naar 10 en was verder onderzoek gewenst. 
Na het nemen van biopten bleken twee biopten 
positief (ongunstig) te zijn. Piet kon nu kiezen 
uit de vier bekende behandelingen: waakzaam 
afwachten, opereren, inwendige bestraling of 
uitwendige bestraling. Piet had voorkeur voor 
inwendige bestraling, hoewel hij, naar zijn 
mening, weinig informatie van JBZ had gekregen 

over de mogelijke consequenties van de 
behandelingen. 

‘Fluitje van een cent’
De uroloog stelde dat bij Piet de inwendige 
bestraling niet mogelijk was omdat ‘zijn prostaat 
daarvoor te groot was en over het schaambeen 
hing’. 
JBZ stelde voor om een operatie uit te voeren 
waarbij de prostaat zou worden verwijderd (een 
radicale prostatectomie). Piet kreeg te horen dat 
dat ‘een fluitje van een cent zou zijn’. Piet heeft 
dat als een valse vorm van voorlichting ervaren 
want nadat de operatie was uitgevoerd kreeg 
hij te horen dat hij volledig incontinent was 
en dat de erecties waren verdwenen. Met wat 
incontinentiemateriaal kon Piet naar huis. Een 
belangrijk punt was dat de waarde van de PSA 
sindsdien nul is. Daarmee is het primaire doel, 
het weghalen van de kanker, bereikt. Maar tegen 
welke prijs?

Na verloop van tijd wilde Piet dat er wat gedaan 
zou worden aan het incontinentieprobleem. ›

Jenny en Piet  

De huisarts De huisarts 
stelde vast dat er stelde vast dat er 
sprake was van sprake was van 
een ‘onrustige een ‘onrustige 

prostaat’prostaat’

Evaringsverhaal

Het gehele schaamgebied was fors beschadigd

Hoe verder? 
  Aart J. van Dijk
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JBZ stelde voor een male sling aan te brengen. 
Dat is de methode die door JBZ doorgaans wordt 
aangeboden (bron: website JBZ). De male sling 
is geplaatst eind september 2019. Een oplossing 
van het incontinentieprobleem was het niet, in 
tegendeel: Piet werd doodziek, er was sprake 
van een ontsteking, hij kon niet meer plassen en 
is meerdere keren ’s nacht naar de eerste hulp 
geweest, hij kreeg een formidabel opgezette balzak 
die op een gegeven moment is geknapt, er is medio 
december een buikkatheter aangelegd. 

Eind december is de 
male sling operatief 
verwijderd. Piet 
heeft veel geleden 
in deze maanden. 
Het was een 
drama. Het gehele 
schaamgebied was 
fors beschadigd. Zijn 
vrouw Jenny: ‘Het 
is moeilijk geweest 
om Piet uit deze 

rampzalige toestand te halen. Hij was ook weer 
aangewezen op inleggers, soms had hij zeven 
inleggers op een avond nodig’.
Jenny en haar dochter hebben bij Piet 
aangedrongen op een second opinion. 

Hoe is het nu met Piet?
Piet heeft contact opgenomen met de afdeling 
Urologie van het Radboudumc in Nijmegen en 
kreeg meteen de in incontinentie gespecialiseerde 

uroloog aan de lijn. Deze heeft goed geluisterd 
naar de ervaringen van Piet. Zijn conclusie was 
dat hij bij het Radboudumc het plaatsen van een 
Sfincterprothese als oplossing kon aanbieden. De 
resultaten daarbij zijn doorgaans prima, maar 100% 
garantie op volledig succes is nooit te verkrijgen. 
Piet ‘was als de dood’ en erg bang. Hij vroeg 
aan de uroloog of hij niet met iemand die zo’n 
operatie heeft gehad zou kunnen praten alvorens 
een beslissing te nemen. De uroloog had daar 
een oplossing voor. Hij heeft de schrijver van dit 
artikel vier maal geopereerd in verband met urine-
incontinentie. 

Uroloog en schrijver/patiënt hebben in het recente 
verleden afgesproken dat 
de uroloog patiënten als 
Piet mag verwijzen naar 
de schrijver/patiënt voor 
een ervaringsgesprek. 
Dat gebeurt af en toe. De 
patiënten kunnen alle vragen 
kwijt en kunnen vervolgens 
zelf hun eigen keus maken. 
Piet heeft gebruik gemaakt 
van deze optie. De operatie 
is vervolgens goed verlopen, 
hij heeft geen pijn gehad 
en geen last gehad van 
een ontsteking. Piet: ‘Sinds 
twee november j.l. voel ik 
mij een stuk beter en ik 
begin weer te denken aan 
een lange wandeling, met 
dank aan de uroloog van het 
Radboudumc’. n
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Piet als enthousiaste golfer     
100% garantie op 100% garantie op 
volledig succes is volledig succes is 
nooit te verkrijgennooit te verkrijgen

Beslissings-stress
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We schrijven 2007. In een bos, op een camping 

in Duitsland, kreeg ik een telefoontje van de 

uroloog. Mijn functionele klachten bleken toch 

op prostaatkanker te berusten. Er volgde een 

traject in de wereld van de urologie waar ik van 

de ene verbazing in de andere viel. 

Als voormalig huisarts weet ik ook wel dat 
niet alles in de gezondheidszorg optimaal 
functioneert. Maar ook dat je om die zorg te 
verbeteren naar je zelf moet blijven kijken en 
naar de pijlers waar die zorg op gebouwd moet 
zijn: 

• Kennis en kunde
• Empathie en bejegening
• Voorlichting

Eigen ervaring
In dit artikel wil ik me beperken tot de 
voorlichting, al moet je niet vergeten dat ook 
voor voorlichting kennis, kunde, empathie 
en een juiste bejegening nodig zijn. Het zijn 
ervaringen met de voorlichting die vandaag 
relevant zijn. Zelf kreeg ik van mijn behandelend 
uroloog, een prof, op mijn vraag in 2007 of er 
nog andere opties waren dan de door hem 
voorgestelde operatie het antwoord dat hij als 
chirurg was opgeleid en dus in chirurgische 
oplossingen dacht. Geen andere opties of 
een verwijzing naar andere specialisten. 
Alleen een collega van hem die aangaf dat 
een open operatie de voorkeur had en dat de 
nieuwlichterij van laparoscopische ingrepen 
beter terzijde geschoven kon worden. Let 
wel, dat was in 2007. Ik had inmiddels zelf 
een gesprek met een radioloog aangevraagd 
die voorstelde om een endorectale MRI te 
verrichten. Die MRI gaf meer duidelijkheid. Ik 
was daarbij geraakt door de gedrevenheid van 

die radioloog, die voor een deel voortkwam uit 
zijn eigen ervaringen als patiënt. Menigeen zal 
in deze schets Jelle Barentsz herkennen. De man 
die recent een hoge onderscheiding kreeg van 
de organisatie van Europese urologen voor zijn 
baanbrekende werk. Het heeft even geduurd.
Intussen vond ik mijn weg wel, maar mijn 
verbazing bleef. In diezelfde tijd kreeg een 
vriend van mij ook prostaatkanker. Ook hij had 
vraagtekens en ook hij trok de conclusie dat het 
aan goede voorlichting ontbrak.

Voorlichtingsboek vanuit patiënt
In het voorjaar van 2008 namen wij contact 
op met de SCP, de Stichting Contactgroep 
Prostaatkanker, de voorloper van de 
Prostaatkankerstichting. Bijna per ommegaande 
stonden Pieter van Zanten en Chris Laarakker ›

Het Prostaatkankerlogboek 
2021, the making of
  Bert Smid

Bert Smid tijdens uitreiking van het nieuwe 
Prostaatkankerlogboek
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bij ons op de 
stoep. Het begin 
van een vruchtbare 
samenwerking. Onze 
ervaringen waren voor 
Pieter en Chris een 
bekend verhaal en 
het balletje begon te 
rollen. Pieter had in 
die tijd contact met 

Bas Geerdes. Bas Geerdes, van oorsprong chirurg, 
was in die tijd medisch directeur van het VUmc. 
Tegenwoordig werkt hij als medisch directeur 
bij het Integraal Kankercentrum Nederland. Hij 
stelde aan Pieter voor om eens te kijken naar een 
serie voorlichtingsboeken die in Duitsland was 
verschenen. Het boek dat ik las, over diabetes, 
was niet in een stijl die mij aansprak, maar trof me 
wel door de inhoud. Voorlichting op hoog niveau, 
aansluitend op de praktijk en met de nieuwste 
inzichten. Het vervolg was toen een werkgroep 
binnen de SCP waarbij naast Pieter, Chris en ik ook 
Piet Hoekstra (in 2019 overleden) aansloot. Maar 
waarom een boek vanuit een patiëntenvereniging? 
Maak dan een boek samen met de professionals? 
Er zijn toch ook richtlijnen 
voor specialisten en hoe 
moeilijk moet het zijn om dat 
naar een patiëntenversie te 
vertalen? Uit de oriënterende 
gesprekken die we hebben 
gehad bleek al snel dat 
iedereen met zijn eigen winkel 
bezig was. Ieder ziekenhuis 
met zijn eigen mensen die 
heel erg hun best deden 
om het verhaal over hun 
mogelijkheden op papier 
te zetten. En als er dan al 
eens twee ziekenhuizen 
wilden samenwerken liep dat 
initiatief spaak. Al was het 
maar op de discussie over het 
logo. Om maar een hobbel te 
noemen.

Diagnose- en behandelmopgelijkheden
De basis moet zijn: voorlichting over de 
mogelijkheden van diagnostiek en behandeling 
bij prostaatkanker. En hoe het is om te leven met 
prostaatkanker voor jou en je naasten en met 
de keuzes die je telkens weer moet maken. Niet 
alleen over de ziekte waar mee te leven is, maar 
ook als het gaat om de prostaatkanker waar je 
dood aan kan gaan.
Zorg er voor dat patiënten goed op de hoogte 

zijn van wat er kan en wat er afgesproken is in 
richtlijnen en protocollen voor de professionals. 
Dat kan maar voor een deel van de patiënten over 
de volle breedte omdat je inhoudelijk met een 
ingewikkelde materie te maken hebt. Even terzijde: 
voorlichting moet er zijn op ieder niveau. 
Ook voor laaggeletterden en ook voor de mensen 
die het aan de dokter over laten. Maar altijd 
moet het voorlichting zijn die op maat en 
up-to-date is. En dan is het goed dat een deel van 
de patiënten volledig is geïnformeerd en aan de 
professionals laat weten dat ze met minder geen 
genoegen nemen. Zij, vaak hand in hand met de 
Prostaatkankerstichting, zorgen mede voor nieuwe 
ontwikkelingen. Expertcentra, richtlijnen en 
patiëntenwijzers zijn daar voorbeelden van. 

Met altijd de twijfel: ben ik niet te lastig en schaad 
ik daarmee niet mijn eigen belang? 

Vele herdrukken
In 2008 besloten we dus zelf een boek te gaan 
maken. De werkgroep onder leiding van Pieter 
zocht er in 2009 een schrijver bij. Dat werd 
Wim Köhler, een medisch journalist van de NRC. 

Een groep specialisten bewaakte 
de inhoud en de werkgroep las 
mee en gaf wensen en kritiek 
door aan de schrijver. Resultaat: 
in 2009 verscheen de eerste druk 
van het Prostaatkankerlogboek. 
Vele (her)drukken volgden. 
Maar de ontwikkelingen in de 
prostaatkankerzorg stonden 
niet stil. Nieuwe richtlijnen en 
steeds nieuwe modules vroegen 
om een grondige herziening van 
het boek. Wim Köhler zou na zijn 
pensionering in april 2019 weer 
tijd hebben en na overleg met 
Frits Poiesz, de uitgever, bezocht 
ik Wim thuis. En, blij verrast, hij 
zegde toe mee te werken. Een 
toezegging die hij echter introk 

na een zomer in Zweden en de toename van zijn 
taken als mantelzorger.

Nieuwe werkgroep
Hoe verder? In december 2019 kwam een nieuwe 
werkgroep van de Prostaatkankerstichting bij 
elkaar. Peter Belgraven, Berrie van der Heide, 
Harm Kuipers, Felix Metselaar en Ad Sitsen en 
ik. Samen met Frits Poiesz en de eindredacteur 
van eerdere uitgaven Joyce Koster werd een plan 
de campagne gemaakt. Specialisten werden 
benaderd. Al snel werd duidelijk dat er op basis ›

14

Ook hij trok de 
conclusie dat het aan 

goede voorlichting 
ontbrak

Er zijn toch ook 
richtlijnen voor 

specialisten en hoe 
moeilijk moet het 

zijn om dat naar een 
patiëntenversie te 

vertalen?
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van hun teksten en correcties op eerdere 
teksten keuzes gemaakt moesten worden. 
Keuzes op inhoud. En daar waar Wim Köhler 
destijds heel goed in de materie zat en sowieso 
zijn eigen keuzes maakte, was ik de enig 
overgebleven kandidaat om die klus te klaren. 
Daar heb ik wel even over moeten nadenken, 
maar heb daar uiteindelijk ja op gezegd. Ik heb 
er geen moment spijt van gehad. Het was een 
leuke klus, waar ik ook veel van geleerd heb.

Medewerking specialisten
Dank daarbij aan de specialisten die hebben 
meegewerkt. Daarbij wil ik Juleon Coenen 
noemen, inmiddels gepensioneerd oncoloog 
uit Zwolle, die een eerste opzet maakte voor 
het hoofdstuk over uitgezaaide prostaatkanker. 
Het hoofdstuk met de meeste veranderingen 
en ontwikkelingen. Dank ook aan Jean-Paul 
van Basten die de eerste vijf hoofdstukken 
becommentarieerde en de andere specialisten 
(bijna allemaal ook lid van 
de Raad van Advies van de 
Prostaatkankerstichting) 
die meelazen dan wel hun 
medewerking verleenden aan 
interviews. En mijn speciale 
dank gaat uit naar Theo de 
Reijke die de voorlaatste 
versie van dit nieuwe boek 
in zijn geheel herlas en tot 
in de kleinste details van 
commentaar voorzag. Een 
betere supervisor had ik 
mij niet kunnen wensen. 
En last but not least gaat 
mijn dank uit naar Monique, mijn vrouw, die mij 
steunde als ik weer achter mijn PC kroop en die, 
als palliatief verpleegkundige, meelas en een 
waardevolle bijdrage had bij het herschrijven van 
het hoofdstuk over sterven aan prostaatkanker.

Geschaafd en geschoven
Alles mag dan inhoudelijk kloppen, maar 
dan heb je nog geen goed boek. Met de 
professionals, onder de bezielende leiding van 
Frits, hebben we geschaafd en geschoven tot we 
allemaal tevreden waren. In het bijzonder wil ik 
Joyce Koster noemen, die verantwoordelijk was 
voor de eindredactie. We hebben heerlijk samen 
gewerkt aan details en je moest van goede 
huize komen als je iets echt anders wilde dan zij 
voor ogen had. En dank aan Frits Poiesz voor de 
inspirerende lunches en zijn verbindende rol in 
het geheel.

Van de meelezers/lotgenoten wil ik Berrie van 
der Heide en Harm Kuijpers extra dank zeggen 
voor hun tijd en betrokkenheid. En om af te 
sluiten. Dank aan Agnes Pap. Zij was altijd op 

haar post. De smeerolie als 
contacten wat stroever liepen 
en de spil als er iets moest 
worden georganiseerd. Het 
was een boeiende en leerzame 
periode. Afgesloten met een 
Prostaatkankerlogboek waar 
ik trots op ben.

Steun in de rug
Trots op het hele project ook, 
waar we in 2008 de eerste 
stappen voor hebben gezet. 
Leuk om dan ook middels 
een onafhankelijk onderzoek  

van Maaike van Nijnatten (Medische Biologie 
Radboudumc) een steuntje in de rug te krijgen. 
In haar studie, met als hoofddoel bij te dragen 
aan de verbetering van risicocommunicatie 
binnen prostaatkanker informatiemateriaal, is 
een van haar conclusies:

Ik hoop dat we met deze nieuwe uitgave een 
bijdrage leveren aan goede voorlichting voor 
mannen en hun naasten die te maken hebben 
met prostaatkanker. n

Zorg er voor dat 
patiënten goed op 
de hoogte zijn van 

wat er kan en wat er 
afgesproken is

Het prostaatkankerlogboek zou meer 
uitgelicht moeten worden door artsen 
wanneer zij patiënten diagnosticeren 

met prostaatkanker.

Het nieuwe Prostaatkankerlogboek
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Agenda
Voorlichtingsbijeenkomsten Waar Plaats Datum Tijd
Lotgenotenbijeenkomst voor 
patiënten en naasten

Bibliotheek St. Anthonis 5 oktober 12.30/14.00

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 7 oktober 14.00/16.00
Lotgenotengroep Prostaatkanker Inloophuis ’t Praethuys Alkmaar 12 oktober 10.30/12.00
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Weert 13 oktober 14.00/15.30
Lotgenotenbijeenkomst voor 
patiënten en naasten

Bibliotheek Boxmeer 13 oktober 19.30/21.00

Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Maastricht 14 oktober 19.00/21.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 18 oktober 14.00/16.00 
Lotgenotenbijeenkomst voor 
patiënten en naasten

Bibliotheek Mill 19 oktober 12.30/14.00

Rondetafelgesprek Prostaatkanker: 
delen van ervaringen

Inloophuis Oude IJssel Doetinchem 20 oktober 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Toon Waalwijk 3 november 14.00/15.30
Lotgenotenbijeenkomst voor 
patiënten en naasten

Bibliotheek Cuijk 3 november 19.30/21.00

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 4 november 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Midden Brabant Tilburg 8 november 14.00/15.30
Lotgenotengroep Prostaatkanker Inloophuis ’t Praethuys Alkmaar 9 november 10.30/12.00
Lotgenotenbijeenkomst voor 
patiënten en naasten

Bibliotheek Gennep 9 november 12.30/14.00

Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Maastricht 11 november 19.00/21.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 15 november 14.00/16.00 
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Parkstad Heerlen 15 november 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Honingraad Breda 15 november 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Roermond 17 november 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst voor 
patiënten en naasten

Bibliotheek Bergen 17 november 19.30/21.00

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 2 december 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Weert 8 december 14.00/15.30
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Maastricht 9 december 19.00/21.00
Lotgenotengroep Prostaatkanker Inloophuis ’t Praethuys Alkmaar 14 december 10.30/12.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 20 december 14.00/16.00 

Automatische incasso mogelijk vanaf 2022
 
Vanaf 2022 heeft u bij ons de mogelijkheid om uw donateursbijdrage automatisch 
te laten afschrijven. Uiteraard kiest u zelf of u van deze mogelijkheid gebruik wilt 
maken of dat u liever via een factuur betaalt. Het gebruik van een automatische 
incasso biedt voordelen voor u en voor ons. U hoeft er zelf niet meer aan te 
denken om uw bijdrage aan ons over te maken. Voor ons scheelt het veel werk, en 
dus kosten, bij de verwerking van de betalingen. Deze besparing kunnen wij dan 
weer besteden aan ons werk.
 
Op onze website leest u bij ‘Steun ons’ hoe u zelf eenvoudig uw automatische incasso kunt regelen.
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Proloog
Sinds 2011 ben ik donateur van de 
Prostaatkankerstichting. Toen was het ook voor 
mij foute boel. Je hebt tijdens je werkzame leven 
je best gedaan. Na je pensioen kun je nog leuke 
dingen doen. Ook druk met vrijwilligerswerk, 
hulpverlener bij Slachtofferhulp. Maar dan komt 
het slechtnieuwsgesprek: kanker. Daar zit je 
dan…
En toch: 2011, dat is al 10 jaar geleden! Helemaal 
juist.

Geluk of pech?
Ieder mens en ook iedere aandoening is uniek. 
Heb je geluk of pech? Voor mij gelukkig het 
eerste.
Prostaatkanker kwam in de familie voor. Daarom 
moest ik iedere twee jaar testen. De ellende 
begon met pijn in de onderrug. Ik was gevallen 
en dacht dat het mijn stuitje was.
De PSA test was helaas 68. In zes van de twaalf 
biopsies zat kanker. Gleason-score 9.
Onder in de buik zijn de lymfeklieren verwijderd 
en op kanker onderzocht. De kanker was al 
uitgezaaid. Alle narigheid gebeurde rond kerst en 
nieuwjaar.

Overleg met de uroloog volgde. Er werd gekozen 
voor verwijdering van de teelballen.
Een nare beslissing, maar je wil van die 
rotkanker af.
Je gaat samen met je vrouw door een diep dal. 
Maar ik heb geluk, achteraf was het tóch de 
juiste beslissing.

Hoe lang heb je geluk?
Na de operatie was de PSA één. Vier jaar ging het 
goed. Toen begon de ellende opnieuw.
In het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein 
was even daarvoor een nieuwe, nauwkeurige 
onderzoeksmethode gestart. Ik kwam ervoor in 
aanmerking. Gunstige uitslag: buiten de prostaat 
geen kanker gevonden. Ik kon bestraald worden: 
35 keer, in het UMCU.
Nu, zes jaar later, is de PSA 0,06. Over geluk 
gesproken.

Ook al die artsen en lieve mensen die je verder 
helpen zijn uniek. Maar niet alle ervaringen zijn 
even positief. Toen ik over een second opinion 
begon was mijn uitermate kundige anders zo 
vriendelijke uroloog daar niet blij mee. Wij 
twijfelden niet aan zijn kennis, maar zochten ›

De juiste 
beslissing
In de pen klimmen na het lezen van Nieuws

  Joop de Heus

Evaringsverhaal

In het vorige nummer stonden drie artikelen waarin Joop de Heus 

zoveel herkende dat hij daarop wil reageren met zijn eigen verhaal. 

Dit zijn de drie artikelen: Christian Oerlemans die schreef over Geluk 

of Pech hebben met prostaatkanker, Wim Lavrijsen over zijn koperen 

‘jubileum’ en Marijke Galgenbeld over intimiteit.

In dit nummer: 
• Een update
• Intimiteit, liefde 
 en gemis
• Het geval abirateron

Nieuws
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meer een bevestiging van zijn advies. We stonden 
immers voor heel ingrijpende beslissingen.
Op internet was er een groep urologen uit Twente 
die een website bijhielden. Ik heb een fijn en 
positief gesprek met één 
van deze artsen gehad.  Hij 
bevestigde dat we de juiste 
beslissing hadden genomen.
Ik heb ook alle lof voor mijn 
aanspreekpunt bij de bestraling 
die ik in het UMCU mocht 
ondergaan. Ik heb die dokter 
bedankt voor de manier waarop 
hij met kwetsbare mensen 
omging.

Intimiteit
De senior uroloog in Tiel had onderzoek 
gedaan naar het verliezen van de seksualiteit 
bij prostaatkanker. Gelijk na de operatie (of 
hormoonbehandeling) vinden mannen het verlies 

van seksualiteit niet erg. Maar na een jaar of twee 
vinden ze het wél erg.
Je leeft nog. Je ligt (meestal) naast een gezonde 
vrouw, maar je voelt je uitgerangeerd.

Zo heb ik het zelf ook ervaren. 
Het is niet te geloven wat er met 
je gebeurt door bijwerkingen van 
hormonen. Nu, na tien jaar, is het 
wel geaccepteerd. Soms lees je 
en hoor je hoe moeilijk mannen 
het hebben in deze situatie. En 
je partner, die juist alle liefde wil 
geven aan jou om dat gemis te 
verzachten, voelt zich afgewezen. 
Zij kan er ook niks aan doen dat 

jou dat overkomt. Ga niet met de rug naar haar 
toe liggen, maar sla een arm om haar heen. In 
ons geval is er natuurlijk het gemis van samenzijn 
gebleven, maar die knuffel, de arm eromheen en 
de kus zijn gebleven. n

Ieder mens en ook 
iedere aandoening 

is uniek

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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Interview prof.dr. I.J. de Jong   

Prostaatkanker Centrum 
Noord Nederland

Het gaat behoorlijk goed de laatste tijd. Ik ben nu 

ruim een jaar geleden gestopt met de Biculatamide 

en begonnen met de Abirateroneacetaat in 

gezelschap van twee kleine Prednisonnetjes. 

Die laatste twee doen het hem vooral denk ik, 
want ik heb me nog nooit zo opgewekt en positief 
gevoeld. Niet dat ik een pessimist was, maar het 
is toch fijn om elke dag goeie zin te hebben. Mijn 
idee is dat dat door de Prednison komt, maar mijn 
vrouw en mijn opgroeiende dochter van dertien 
leveren ook een belangrijke bijdrage aan mijn 
geluk. Dat ik dat niet vergeet. Laatst wenste iemand 
mij sterkte in deze moeilijke tijd, maar dat kon ik 
lastig plaatsen, ik was nog nooit eerder zo gelukkig 
geweest als de laatste jaren.

Prachtig doosje
Ik heb geen moeite met het 
regelmatig slikken van mijn 
medicijnen. Ik heb daar een 
prachtig doosje voor met de 
dagen van de week. Ik vermoed 
dat veel mensen dat hebben, 
maar ik kreeg het, toen ik net 
aan de pillen begon, van een 
bevriende, zieke collega en dat 
maakt het voor mij bijzonder. 

De PSA zakt gestaag en zit al 
bijna weer tussen de normale waarden, maar de 
daling vlakt wel af. Het is niet te vermijden dat we 
straks in de laagvlakte terechtkomen en dat we dan 
weer gaan klimmen, net als in de Alpen. Dan wordt 
het tijd voor een volgende stap, maar zover zijn we 
nu nog niet.

Ik merk wel dat ik door de Abiraterone emotioneler 
ben geworden. Ik ben van huis uit nogal nuchter, 
zeker nu ik niet meer drink, maar kort geleden 
werd ik op vakantie in Frankrijk overvallen door 
een flinke huilbui. Ik was verrast want ik had zelfs 

bij het overlijden van mijn moeder niet gehuild, 
terwijl dat toch het aangewezen moment is. We 

huurden fietsen en moesten 
een borg van 200 euro betalen 
en toen ging er iets mis, 
waardoor ze de borg niet konden 
terugbetalen. 

Opeens brak ik
Het werd allemaal heel 
ingewikkeld met BIC-nummers en 
zo en opeens brak ik. Ik wist wel 
dat het allemaal goed zou komen, 
maar dat kon ik door mijn tranen 
heen niet meer zeggen. Iedereen 

vond het een beetje gênant, maar gelukkig kon 
mijn zakdoek alles aan. Ook op andere momenten 
merk ik dat ik sneller emoties voel. Misschien is dat 
ook nog wel aardig. 
Toen een week later –belachelijk dat het zo 
lang moest duren – het bedrag weer op mijn 
rekening stond, kon ik er wel om lachen. Door alle 
consternatie hadden ze de huur van de fietsen niet 
verrekend en hadden we uiteindelijk gratis gefietst. 
Dat vond ik wel terecht. n

  Ate Vegter

Ate Vegter is columnist bij het Noordhollands 

Dagblad. Hij heeft een dagelijks blog op 

Wordpress: www.atevegter.wordpress.com

Fietsen huren

Ik merk wel dat ik 
door de Abiraterone 

emotioneler ben 
geworden
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Maart jl. presenteerde de Prostaatkanker-

stichting (PKS) haar herziene visie op optimale 

prostaatkankerzorg voor mannen die de 

diagnose prostaatkanker hebben gekregen. 

Op 1 juli 2021 voegde PKS hier een visie aan toe 

over de vroege opsporing van prostaatkanker 

om daarmee de diagnose in een zo vroeg 

mogelijke fase te kunnen stellen. 

Aanleiding voor een visie op vroege 
opsporing
Ofschoon de meeste mannen sterven met en 
niet aan prostaatkanker, overlijden toch elk jaar 
in Nederland ongeveer 2500-3000 mannen aan 
prostaatkanker. Op dit moment wordt bij 1 op de 
5 mannen prostaatkanker gediagnostiseerd als 
deze al gemetastaseerd (uitgezaaid) is.
Eén van de verklaringen hiervoor is dat 
prostaatkanker vaak lang onopgemerkt blijft en 
pas in de gemetastaseerde fase klachten geeft. 
Helaas is dan een behandeling gericht op 
genezing niet meer mogelijk.
Er is dus veel aan gelegen om (vooral de 
agressieve vorm van) prostaatkanker tijdig te 
signaleren. 

In termen van overleving en gezondheidswinst 
kan door vroegdiagnostiek de meeste winst 
worden geboekt bij de leeftijdscategorie tussen 
de 50 en 70 jaar. Soms komt prostaatkanker 
vaker in de familie voor en is er een verhoogd 
risico op een genetische afwijking. In dat geval 
wordt vroegdiagnostiek aangeraden vanaf 
45 jaar.

Zolang er geen sprake is van bevolkings-
onderzoek naar prostaatkanker, bepleit de 
Prostaatkankerstichting dat mannen in deze 
leeftijdscategorie bekend zijn met verhoogde 
kans op prostaatkanker en ook van de 
mogelijkheid van individuele opsporing van 
prostaatkanker.
PKS adviseert 
hen om over deze 
mogelijkheid in 
gesprek te gaan 
met naasten en de 
huisarts en goed 
geïnformeerd 
over de voor- en 
nadelen, een 
beslissing te 
nemen. 

Als reactie op een 
verzoek om vroege opsporing bij de huisarts 
constateert de Prostaatkankerstichting een 
aanzienlijk praktijkvariatie, variërend van 
volledige medewerking, ontmoediging, of 
pertinente weigering.  

Voor patiënten die een eerder verzoek door de 
huisarts werd ontraden of geweigerd en later 
in een gemetastaseerde fase van de ziekte 
gediagnosticeerd zijn, is dit wrang en moeilijk te 
accepteren. 

Huisartsen waren vaak terughoudend omdat de 
voordelen in termen van redden van levens niet 
opwogen tegen de overdiagnostiek, complicaties 
bij diagnostiek en overbehandeling. 
Zeker voor mannen met een agressieve vorm 
van prostaatkanker (plm. 25-30%) is het 
belangrijk dat  tijdig wordt doorverwezen. 
De kansen op genezing of langer leven met 
behoud van een goede kwaliteit van leven zijn 
dan aanmerkelijk beter. ›

‘Visie Prostaatkankerstichting 
op de vroege opsporing van 
prostaatkanker’ 
  Marjolein Spronk* en Harm Kuipers

Soms komt 
prostaatkanker 

vaker in de familie 
voor en is er een 
verhoogd risico
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Wij zijn ook actief op social media 

Op de hoogte blijven van ons nieuws?  

Volg de Prostaatkankerstichting dan op:

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

Goed nieuws; nieuwe 
ontwikkelingen
Mede door de nieuwe 
ontwikkelingen in 
de diagnostiek van 
prostaatkanker en gerichtere 
inzet van active surveillance 
(actief volgen) is de balans 
tussen voor- en nadelen van 
vroegdiagnostiek verschoven 
ten gunste van de voordelen. 
De diagnostische aanpak is 
verfijnd en onder andere de 
prostaat-MRI kan onderscheid 
maken tussen agressieve en 
weinig agressieve tumoren. 
Op grond van de MRI-beeldvorming kan worden 
beslist of er biopten genomen moeten worden 
of niet. En met MRI-beeldvorming kan de tumor 
gerichter worden aangeprikt. Heel vroeg in het 
diagnostisch zorgpad kan worden beoordeeld of 
vervolgdiagnostiek of behandeling noodzakelijk 
is, waardoor het aantal onnodige biopten, het 
aantal onnodige behandelingen met risico’s op 
complicaties aanzienlijk wordt beperkt. Bij het 
merendeel van de patiënten is na MRI-onderzoek 
geen vervolgonderzoek nodig. MRI-onderzoek 
is inmiddels in de richtlijn voor diagnostiek van 
prostaatkanker opgenomen.

De Prostaatkankerstichting vindt het belangrijk 
dat huisartsen op de hoogte zijn van deze 
ontwikkelingen en de geringere kans op 
overdiagnostiek en overbehandeling. 
Het NHG neemt de actualiteiten mee in 
het (momenteel) herzien van de standaard 
Prostaatcarcinoom, bijlage van de standaard 
Mictieklachten bij mannen. 

Campagne
De Prostaatkankerstichting wil dat iedere 
man de beste kansen krijgt op overleven of 
levensverlenging met behoud van kwaliteit van 
leven. Daarvoor is een tijdige en adequate 

opsporing van prostaatkanker 
die actieve behandeling behoeft 
noodzakelijk. 

In het najaar van 2021 wil de 
Prostaatkankerstichting een 
bewustwordingscampagne 
houden met als doel mannen te 
informeren over prostaatkanker, 
de mogelijkheid van 
vroegdiagnostiek en om daarmee 
een goed en vruchtbaar gesprek 
met de huisarts te stimuleren. 
De huisarts kan mannen keuze 
ondersteunende, actuele 
voorlichting geven, objectief en 

vrij van sturing in een bepaalde richting. 
Tevens kan gebruik worden gemaakt van bronnen 
als Thuisarts.nl, de Keuzehulp ‘Testen op 
prostaatkanker’ of de Prostaatwijzer.  
Volgens de NHG-standaard, moet een man die 
goed geïnformeerd is over de voor- en nadelen, 
zelf kunnen beslissen of hij wel of niet het 
onderzoek naar prostaatkanker wil aangaan. 

Expertdiagnostiek
Wanneer de huisarts aanvullende diagnostiek 
nodig acht, is het wenselijk dat de huisarts, in 
overleg met de patiënt, gericht verwijst naar een 
ziekenhuis dat beschikt over de juiste 
MRI-apparatuur en ervaren radiologen om 
prostaat-diagnostiek naar de laatste stand van de 
medische wetenschap te verrichten. 

Tot slot 
Wegens de veranderde balans tussen de 
voor- en nadelen van vroege opsporing van 
prostaatkanker acht de Prostaatkankerstichting 
een heroverweging van bevolkingsonderzoek 
opportuun. n

* Marjolein Spronk is beleidsmedewerker kwaliteit van 
   zorg van PKS 
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De kansen op 
genezing of langer 
leven met behoud 

van een goede 
kwaliteit van
leven zijn dan 

aanmerkelijk beter
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Hormoontherapie kan een bron zijn 

voor opvliegers. Ik heb die ervaring 

bij het gebruik van Zoladex en kan er 

flink last van ondervinden. 

In één keer voelt het heet en krijg 
je een rooie kop… Dat verschijnsel 
kende ik van vroeger na een eind 
fietsen in de zomer en ik plots flink 
ging zweten. De rijwind die onderweg 
voor koeling zorgt valt weg terwijl je 
spieren nog vol warmte zitten. 
Dit is één van de soorten opvliegers die je kunt 
zien aankomen en proberen te voorkomen. Na het 
wandelen, fietsen of sporten meteen thuis een trui 
of T-shirt uitdoen en afkoelen door bijvoorbeeld 
koud water in het gezicht. Schoenen uit, sandalen 
of slippers aan helpt een beetje. 
Bij de HEMA kocht ik een kleine draadloze 
handventilator, die ik heel vaak gebruikt heb, 
ideaal! 
 
Een opvlieger die je goed kunt voorkomen volgt 
op het drinken van hete thee, 
koffie of soep. Bij mij leidt zelfs 
warme drank tot een opvlieger. 
Daarom laat ik beker of bord 
eerst afkoelen of vraag er in een 
restaurant een glas koud water 
bij. 

Je leert er wel mee omgaan
Heel irritant zijn de opvliegers 
twee minuten voordat ik naar de 
wc moet. ‘Handig dat je lichaam 
zo’n signaal geeft’ reageerde mijn 
uroloog… 

Héél grappig weliswaar maar vervelend als je in 
gezelschap in één keer een rooie kop krijgt. Maar je 
leert er wel mee omgaan. Ik loop direct naar de wc 
en koel even af. 
 
's Avonds als ik in bed kruip ga ik eerst even op de 
rand van mijn bed zitten afkoelen. De warmte door 
drukke bezigheden moet even uit het lijf. Anders 
kun je er op wachten: eerst is het bed nog koel, 
maar dat warmt snel op en dan volgt alweer een 
opvlieger. Maar die is dus te voorkomen. 
 
De laatste soort opvlieger die me opvalt komt op 

als ik even rustig zit te lezen en 
het in één keer weer warm krijg. 
Blijkbaar ontstaat er een laagje 
warme lucht om me heen en de 
stoel wordt natuurlijk ook warm. 
 
Al met al zijn het zeker tien 
opvliegers per dag. 
Zo langzamerhand leer ik er 
mee omgaan. Maar irritant blijft 
het. Vrouwen reageren vaak 
met: ‘aah… nu weet je hoe zwaar 

vrouwen het in de overgang hebben.’  n

Wim Schoonderwoerd

Vervelend als je Vervelend als je 
in gezelschap in gezelschap 

in één keer een in één keer een 
rooie kop krijgtrooie kop krijgt

Evaringsverhaal

Opvliegers en hoe je 
er mee om kunt gaan 
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Je staat actief in het leven en je 

pakt allerlei klusjes aan, zoals 

vloertjes leggen, huis schilderen, 

tuinwerkzaamheden etc. Daarnaast 

beweeg en sport ik graag. Dat heb ik 

altijd gedaan. In teamverband, individueel, binnen 

en buiten. 

Toen ik de 50 passeerde en slachtoffer werd van de 
financiële crisis bleef ik zoveel mogelijk bewegen. 
Daar voelde ik mij goed bij.

Toen de ‘bom’ viel in 2016 (prostaatkanker) ben ik 
daar mee door gegaan. Geen teamsport meer maar 
wel fitnessen, veel wandelen en fietsen. Ook was ik 
niet te beroerd om elke klus die in mijn vermogen 
lag aan te pakken. Het lichaam kreeg geen kans 
om tot rust te komen. In 2019 ontstonden kleine 
blessures. Ik kreeg klachten in mijn rug en rechter 
schouder. 
Mijn huisarts adviseerde mij om röntgenfoto's 
en echo's te laten maken. Daar was niet iets 
op te zien. Vervolgens verwees zij mij naar een 

oncologische fysiotherapeut. De 
zes behandelingen die ik kreeg 
bestonden uit het verbeteren van 
mijn houding en (rek)oefeningen 
maar zonder resultaat. Hierna ben 
ik yoga gaan doen, mediteren en 
spieroefeningen. 

Wandelen en fietsen bleef ik doen. 
De klachten namen af.

Geen uitzaaiingen
In 2020 speelde mijn rug weer op. De zeurende 
rugklachten hielden aan, ik heb ondanks dat 
mijn PSA-waarde laag en stabiel was contact 
opgenomen met mijn uroloog. Deze stelde voor 

een PSMA PET/CT scan te laten maken. Op de scan 
waren geen uitzaaiingen te zien. Wel werd in de 
lage rugstreek een beschadiging geconstateerd die 
mogelijk veroorzaakt is door de bestralingen in 
2017 en 2018. Hij stelde voor via mijn huisarts een 
verwijzing naar een orthopeed te krijgen. 

De uitslag van de scan heb ik gedeeld met mijn 
radiotherapeut in het AUMC (VU). Hij heeft in 2017 
stereotactisch mijn derde rugwervel bestraald. 
Een zeer empathische man die de tijd voor 
je neemt. Ondanks de coronatijd kon ik snel 
terecht. Hij vermoedde waar de klachten vandaan 
kwamen en stelde voor een MRI te laten maken. 
Dit kon binnen twee weken (!). Alles ging in een 
sneltreinvaart. Op de MRI waren zwellingen in 
het bestraalde bekkengebied en een ingezakte 
derde rugwervel te zien. Er werden pijnstillers 
voorgeschreven. Aan de kwaal zelf is (tot op 
heden) niet veel te doen.

Helaas, weer een ongemak erbij en dan als klap 
op de vuurpijl loopt in januari 2021, na twee jaar 
stabiliteit, de PSA-waarde toch weer op.
Na een MRI hebben de artsen een uitzaaiing 
(2cm) gezien op mijn negende rib. Dat is succesvol 
stereotactisch bestraald (zonder toevoeging 
hormoontherapie), zo sta ik sinds juli jl. gelukkig 
weer op onmeetbaar. 

Pppfff...... en maar door gaan, je wilt nog zoveel. 
Het blijft een uitdaging om de fysieke- en mentale 
balans te vinden. n

René Landman
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Helaas, weer Helaas, weer 
een ongemak een ongemak 

erbijerbij

En maar 
doorgaan...

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

Prostaatkankerstichting
T.a.v. ledenadministratie
Antwoordnummer 4171

3500 VB UTRECHT

Postzegel niet 
nodig

Nalaten aan 
de Prostaatkankerstichting
Erfstelling
U vindt dat de 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.

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

ING Bankrekening nr.
NL90INGB0006206109
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EENMALIGE AUTOMATISCHE 
AFSCHRIJVING

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

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

Naam     Voorletters                m/v*

Adres    

Postcode plaats

Telefoonnummer   E-mail adres

Geboortejaar   

meldt zich aan als donateur, waarvoor een jaarlijkse vrijwillige bijdrage geldt van 
minimaal € 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 de Prostaatkankerstichting gehoord via

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

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

Word ook donateur en ontvang 
het Prostaatkankerlogboek 
GRATIS. 

ST
EU

N 
O

NS
 E

N 
W

O
RD

 D
O

NA
TE

UR



2727

  Hans Overbeeke

In mijn jeugd zette mijn vader op zondagavond 

altijd de tv aan, nam plaats op de hoek van de bank 

en stak een sigaartje op. Mijn oudste broer en ik 

schoven dan voorzichtig dichterbij. Want het was 

tijd voor de ‘Tales of the Texas Rangers’. 

De verhalen zelf herinner ik me niet maar zeker wel 
de intro: een Texas Ranger lopend op een zandpad 
in de richting van de camera, terwijl hij verder 
loopt komen van links en recht andere Rangers 
aansluiten. Tot het een grote groep is. Dan begint 
de film. Machtig vond ik die intro (nog steeds te 
zien op YouTube), saamhorigheid en kracht ging 
daarvan uit. 

Heel veel sterkte
Eind 2016 kreeg ik de diagnose ‘uitgezaaide 
prostaatkanker’. Zo maar uit het niets, geen 
klachten, eigenlijk bij toeval. Het was alsof de zon 
verduisterde, alle toekomstplannen werden in één 
klap weggevaagd. De huisarts troostte me door 
te zeggen dat we allemaal wel ergens aan dood 
moeten gaan. In het ziekenhuis wenste iedereen 
me steeds vooral heel veel sterkte. En dat was 
vaak, na iedere nieuw onderzoek en nog een scan 
was er weer een andere dienstdoende arts die 
de resultaten doorgaf en mij en mijn vrouw veel 
sterkte wenste. Onbedoeld maakten ze de 
zonsverduistering zo alleen nog maar zwarter.

Na veel lezen en praten leerde ik dat het 
ook anders kan. Omdat ik twijfelde over de 
voorgestelde behandeling heb ik een second 
opinion aangevraagd in het Radboudumc in 
Nijmegen. Daar had ik goede dingen over
gehoord. Daar hing een andere sfeer, wel 
feitelijk vertellen ›

Van lotgenoten en bondgenoten

Zonsverduistering 
werd alsmaar zwarter
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wat er aan de hand is en welke 
behandelmogelijkheden er zijn, maar zeker geen 
grafstemming. Er hing een gevoel van hoop, hoop 
dat het niet zo maar afgelopen zou zijn.

Ik heb dat alles toen van me afgeschreven in een 
artikel dat je op de website van de PKS kunt vinden 
onder ervaringsverhalen: ‘Het verhaal van Hans’.

Kracht om door te leven
Hierop kreeg ik een reactie van Ludo. Hij stuurde 
me een mail dat hij zich herkende in mijn verhaal. 
We hebben elkaar veel van onze verhalen verteld. 
Lotgenoten waren we, twee mannen verbonden 
met hetzelfde lot: uitgezaaide prostaatkanker. Het 

contact met Ludo heeft me 
toen bijzonder goed gedaan 
en me kracht gegeven door 
te gaan met het leven. We 
werden vrienden, we zijn 
al meerdere keren met 
onze partners bij elkaar op 
bezoek geweest en mailen 
nog geregeld. 

De afgelopen jaren heb ik 
meer reacties ontvangen 
op artikelen die ik voor 
Nieuws geschreven heb. Van 
mannen die in hetzelfde 
schuitje zitten, lotgenoten. 

Die het net als ik fijn vinden om van elkaar te horen 

hoe het gaat, ervaringen uit te wisselen, adviezen 
te vragen of juist te geven.

Ludo vertelde dat hij vaak naar bijeenkomsten 
voor lotgenoten gaat die bij hem in de buurt 

georganiseerd worden. In mijn 
woonplaats is wel een inloophuis 
voor mensen met kanker, maar niet 
specifiek voor prostaatkanker. Ik vind 
de drempel om daarheen te gaan te 
hoog. Liever heb ik direct contact via 
mail of app. Dat komt ook goed uit in 
deze corona tijd.

Troost en steun
Sommige mannen die contact met me 
opnemen geven de voorkeur aan een 
gesprek. Mijn vrouw en ik zijn een keer 

uitgenodigd bij een lotgenoot en diens vrouw die 
met veel vragen zaten. Een ander vond het fijn om 
via de telefoon met elkaar te praten. Dat hebben 
we heel wat keren gedaan. Hoe die contacten ook 
liepen, ze boden vaak niet alleen informatie en 
een luisterend oor maar soms ook troost en steun. 
Het was lotgenoot Ernest die kwam met het woord 
'bondgenoten'. 

Lotgenoot (volgens van Dale): persoon die 
hetzelfde lot heeft als een ander.
Bondgenoot: medestander, helper.

Zo ervaar ik het ook: we zijn op de eerste plaats 
lotgenoten, verbonden door dezelfde ziekte. Maar 
in ons onderlinge contact kunnen we ook elkaars 
bondgenoot zijn. 

Zo ben ik weer aanbeland bij die Texas Rangers uit 
mijn jeugd: samen voel ik me sterk(er). Wat voelde 
ik me alleen in december 2016. Ik ben blij, dat ik 
daarna via dit blad contact heb gekregen met 
mannen die dezelfde ziekte moeten ervaren. Dat 
gaf en geeft me kracht. Maar ook een gevoel van 
saamhorigheid en ‘nuttigheid’ omdat ik zo mijn 
ervaringen, gedachten en gevoelens met anderen 
kan delen. 

Heb je ook behoefte aan een praatje, informatie of 
gewoon wat steun? Neem dan contact op met de 
vrijwilligers van de Prostaatkankerstichting. 
Op www.prostaatkankerstichting.nl staat hoe u hen 
kunt bereiken.

Heb je nog vragen over dit artikel, neem dan gerust 
contact met me op via de redactie. n
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De contacten
boden niet alleen 
informatie en een 

luisterend oor maar 
soms ook troost

en steun

De huisarts zei dat 
we allemaal wel 
ergens aan dood 

moeten gaan

Evaringsverhaal
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Evaringsverhaal

DE STAAT VAN DE PROSTAAT
De helft van de wereldbevolking heeft een prostaat en een kwart van die 
bezitters krijgt er ooit in zijn leven last van. Hoewel prostaatproblemen dus 
veelvoorkomend zijn, blijven ze taboe, met alle gevolgen van dien: schaamte 
leidt tot onwetendheid of zelfs tot het uitstellen van levensbelangrijke 
doktersbezoekjes. Gelukkig laat topdokter Piet Hoebeke (UGent) zijn licht 
schijnen over dit taboe in deze ‘handleiding voor de prostaat’. 
Naast uitleg over de normale werking van de prostaat, besteedt Hoebeke ook 
de nodige aandacht aan mogelijke prostaatproblemen zoals prostatitis en 
prostaatkanker. Net zoals in De penis en Gender blender doet hij dit op een 
heldere en vermakelijke manier, met tal van tips en weetjes.

Prof. Dr. Piet Hoebeke is hoogleraar en uroloog aan de UZ Gent.
De staat van de prostaat is verschenen bij Borgerhoff & Lamberigts en kost 20,99 euro. Voor meer 
info: https://borgerhoff-lamberigts.be

Een ziekenhuis als het Antoni van Leeuwenhoek 
maakt graag gebruik van vrijwilligers. 
Henk Eising is zo’n vrijwilliger. Hij vervoert, samen 
met collega’s, patiënten van de verpleegafdeling 
naar onderzoeks- bestralings- en behandelkamers 
waardoor ze veel werk uit handen van verpleging 
en radiologie medewerkers nemen. Mooi en 
dankbaar werk, maar je maakt wel wat mee op die 
tochtjes. 

Hij schreef er een boek over, getiteld: Handen aan 
het bed! - De belevenissen van een vrijwilliger in 

het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. 
Dagelijks hebben de vrijwilligers letterlijk de 
handen aan het bed en ondervond Eising dat er 
onderweg vaak mooie, ontroerende, tragische, 
maar ook vrolijke en zelfs hilarische gesprekken 
ontstaan. Humor blijkt namelijk een belangrijke 
bondgenoot te zijn van mensen in nood.
Het inspireerde hem dusdanig dat hij besloot de 
meest bijzondere verhalen op papier te zetten en 
weet daarmee een verrassend en hartverwarmend 
beeld te schetsen van de dagelijkse gang van 
zaken in een ziekenhuis waar niemand naar binnen 
wil…..
Het boek krijgt extra waarde, doordat de volledige 
netto opbrengst ten bate komt van de 
AVL Foundation om kwalitatief hoogwaardig 
onderzoek naar kanker voort te kunnen zetten.

Auteur: Henk Eising
ISBN: 978-94-6406-697-5
Paperback | 157 pagina’s
Prijs: € 16,50
henk.eising@live.nl

De belevenissen van een vrijwilliger in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis 

Handen aan het bed! 

Boekenrubriek
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Gezondheidsdagboek:
met meer inzicht naar een 
gezonder leven
Hoe vaak heb ik eigenlijk hoofdpijn? Hoeveel 

dagen per week slaap ik minder dan acht 

uur? Hoe lang voel ik me al somber? Met het 

Gezondheidsdagboek krijg je heel eenvoudig 

meer inzicht in je gezondheid. Door elke dag in 

een paar minuten tijd in te vullen waar je last 

van hebt, kun je je klachten gericht aanpakken 

en voel je je beter. Wil je gezonder leven? Het 

Gezondheidsdagboek is de eerste stap!

Meer inzicht in je gezondheidspatroon
In het Gezondheidsdagboek kun je per dag 
verschillende gegevens noteren. Hoeveel je 
slaapt, eet, drinkt of beweegt bijvoorbeeld. 
Of hoeveel pijn je hebt, hoe moe je bent hoe je 
stemming is. Als je dat een tijdje doet, ontdek 
je verbanden tussen de verschillende klachten. 
Bijvoorbeeld: elke keer als ik een bepaald 
voedingsmiddel eet, krijg ik buikpijn. Of: ik 
heb meer hoofdpijn op dagen dat ik te kort 
heb geslapen. Of: als ik slecht slaap voel ik me 
somber. Zo zie je meteen wat je kunt doen om 
je beter te voelen. En je kunt ook samen met 
bijvoorbeeld de huisarts, praktijkondersteuner 
of (wijk)verpleegkundige kijken hoe je je 
klachten kunt aanpakken. Zo simpel kan het zijn. 
In een paar minuten per dag krijg je meer inzicht 
in je gezondheidspatroon en kun je fijner en 
gezonder leven. 

Bedacht door verpleegkundestudent Ivy 
en gezondheidswebsite metzorgleven.nl
Het gezondheidsdagboek is een initiatief van 
verpleegkundestudent Ivy de Blaeij uit Nijmegen. 
Tijdens haar stages viel het haar op dat veel 

mensen zelf geen goed overzicht hebben van hun 
gezondheidsklachten. Ivy: “Ik ging op zoek naar 
een boekje waarin allerlei gezondheidsgegevens 
konden worden bijgehouden. Dit bleek er niet 
te zijn!” Ivy besprak het met haar moeder én 
grafische ontwerper Jet Westbroek en met 
Sandra Rijnen en Annemarie van Bergen van 
Metzorgleven.nl, het platform over gezond 
omgaan met zorg en ziekte Zo ontstond niet 
alleen een heel handig dagboek, maar ziet het 
er ook nog eens heel leuk uit. En het is getest 
door verschillende zorgverleners en mensen met 
een chronische gezondheidsklachten, die zonder 
uitzondering positief en enthousiast reageerden 
(zie kader). 

Benieuwd hoe je aan de slag 
gaat met het Gezondheids-
dagboek werkt? Hier legt 
Ivy het uit: 

Meer informatie
Het Gezondheidsdagboek kost € 16,50 en is 
verkrijgbaar bij www.uitgeverijzezz.nl en Bol.com. 

Boekenrubriek
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Vanuit de bodem
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Wat is beter, bekkenbodemoefeningen of?

Help!!
Een erectieprobleem
na een prostaatoperatie
In Europa is prostaatkanker de meest 

voorkomende vorm van kanker bij mannen, 

waarbij de eerst gekozen behandeling bij 

gelokaliseerd prostaatkanker de radicale 

prostatectomie (RP) is. Bekende gevolgen na een 

RP zijn urineverlies en erectie problemen. 

Medicijnen worden over het algemeen als 
eerste voorgeschreven als behandeling 
voor erectieproblemen, de behandeling met 
bekkenfysiotherapie is in opkomst en wordt 
gelukkig tegenwoordig steeds vaker geïndiceerd.

Inleiding
Een radicale prostatectomie (RP) is één van 
de diverse vormen van operatietechnieken 
waarbij er een ontwikkeling 
is doorgemaakt naar zenuw 
besparende technieken. Door 
deze ontwikkeling zijn er 
gelukkig minder complicaties 
na de operatie.
Erectieproblemen is één 
van de complicaties die kan 
optreden na een RP, één op de 
vijf mannen heeft hier last van. 
Het feit dat er steeds minder 
complicaties zijn na een 
RP is erg belangrijk. Want 
uit bloedonderzoek naar 
prostaatkanker (het meten 
van het Prostaat Specifiek Antigeen, PSA) blijkt 
dat prostaatkanker steeds vaker (en gelukkig 
daarmee in een vroegere fase) bij jonge mannen 
wordt gevonden.

Voorspellende factoren voor een beter herstel 
van een erectieprobleem zijn leeftijd, BMI en 
algehele gezondheid. Maar ook hoe de erectie 
was voor de operatie en natuurlijk of er tijdens 
de operatie zo min mogelijk zenuwen beschadigd 
zijn.
Erectieproblemen kunnen veel problemen 
opleveren, op relationeel gebied maar ook het 
gevoel dat de mannelijkheid aangetast is kan 
een groot probleem zijn. Uit onderzoek blijkt dat 
bij 70% van de mannen een erectieprobleem een 
nadelig invloed heeft op hun dagelijkse leven.
Over bekkenfysiotherapie bij urineverlies na 
een RP is veel onderzoek gedaan. Ook wordt 
ervan uitgegaan dat bekkenfysiotherapie 
behandelingen tegen urineverlies een 
positief effect hebben op het herstel van 
erectieproblemen.
Andere opties voor behandelingen bij 
erectieproblemen zijn medicijnen, injecties in de 
penis met medicijnen, de vacuümpomp en zelfs 
penis prothesen.

Bekkenfysiotherapie
Helaas is er weinig onderzoek 
verricht naar het effect van 
bekkenfysiotherapie voor het 
herstel van erectieproblemen na 
een RP. 

Wat doet 
bekkenfysiotherapie 
eigenlijk?
Het herstel van 
erectieproblemen ten gevolg 
van zenuwschade of zwelling na 
een operatie, vindt beter plaats 

wanneer er een goede bloedtoevoer naar de 
penis is. ›

Erectieproblemen 
kunnen veel 
problemen 

opleveren op
relationeel gebied

Shannon Welgraaf–
van Buren



32

Bekkenbodemoefeningen helpen 
zuurstofrijker bloed naar de 
bekkenbodem toe te voeren en 
voeren zuurstofarm bloed af. 
Hierdoor wordt onomkeerbare 
structurele beschadiging van de 
zwellichamen voorkomen.
De bekkenbodemoefeningen 
zijn gericht op het verbeteren 
van duurvermogen van de 
bekkenbodemspieren, de 
maximale aanspanningskracht 
en het volledig leren 
loslaten/ontspannen van de 
bekkenbodemspieren. Deze oefeningen worden 
gecombineerd met functionele oefeningen en soms 
wordt biofeedback ingezet als extra ondersteuning 
van de oefeningen.

Onderzoeken
Uit de onderzoeken die geschreven zijn over 
bekkenfysiotherapie voor het herstel van 
erectieproblemen na een RP bleek wel dat 
bekkenfysiotherapie een positief effect heeft op 
het herstel.
Slechts één onderzoek had een minder positieve 
uitkomst, maar bij dit onderzoek werden de 
patiënten heel kort behandeld en de controlegroep 
kreeg ook het advies bekkenbodemoefeningen uit 
te voeren.

Medicijnen 
Sildenafil (Viagra) wordt vaak voorgeschreven als 
medicijn bij erectiestoornissen en lijkt het meest 
effectief te zijn.
Er zijn meerdere onderzoeken verricht over hoe 
effectief deze medicijnen zijn voor het herstel van 
erectieproblemen. 

Wat doen deze 
medicijnen eigenlijk? 
Sifdenafil (Viagra) zorgt ervoor dat 
de bloedinstroom naar de penis de 
uitstroom overtreft, waardoor erectie 
ontstaat.

Onderzoeken
Uit de onderzoeken blijkt dat 
vroegtijdig beginnen met deze 
medicijnen na de RP het beste 
werkt. Het blijven innemen van 
de medicijnen blijkt ook een 
positieve invloed te hebben 

op het herstel. Volledige eenduidigheid over 
doseringshoeveelheden en hoe lang je de 
medicijnen moet innemen is er niet.
Ook blijkt uit onderzoek dat mannen eerder 
stoppen vanwege de kosten van de medicijnen, 
te hoge verwachtingen, maar ook vanwege de 
bijwerkingen van de medicijnen (zoals hoofdpijn, 
problemen met het gezichtsveld en duizeligheid).

Bekkenfysiotherapie ten op zichten van medicijnen
Tot op heden zijn er nog geen onderzoeken verricht 
waarin deze vergelijking gemaakt is.

Conclusie
Bekkenfysiotherapie heeft een gunstig effect op 
het herstel van erectieproblemen na een RP. De 
oefeningen helpen bij een verbetering van de 
doorbloeding terwijl medicijnen juist een gunstig 
effect hebben op het herstel van sterk doorbloed 
weefsel.
Een combinatie van bekkenfysiotherapie en 
medicijnen lijkt dus de perfecte oplossing bij het 
herstel van erectieproblemen na een RP. n
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Naslag:
Dit artikel is geschreven aan de hand van een literatuurstudie uit 2014, welke is uitgevoerd tijdens de 
afstudeerfase tot Master of Science bekkenfysiotherapeut aan de SOMT in Amersfoort door: 
Marjolein Bruntink-van der Nolle, Willeke van der Neut en Shannon Welgraaf-van Buren.
De conclusie uit de literatuurstudie in 2014 is vandaag de dag nog steeds dezelfde. Er zal meer 
onderzoek nodig zijn om een goed antwoord te kunnen op de vraag ‘Een erectieprobleem na een 
prostaatoperatie, wat is beter bekkenbodemoefeningen of medicijnen?’.
Maar duidelijk is wel dat de bekkenbodemoefeningen een positieve bijdrage hebben.

Bekkenfysio-
therapie heeft 

een gunstig
effect op

het herstel van
erectieproblemen 

na een RP
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In onze serie over prostaatkanker netwerken 

in Nederland is voor dit nummer de beurt aan 

Prosper prostaatkankerkliniek. De redactie 

sprak in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven 

met uroloog Dr. Eric Vrijhof, een van de 

mede-oprichters van Prosper. Hij blijkt een 

zeer bevlogen medicus die met graagte en 

enthousiasme vertelt over Prosper.

Hoe en waarom is Prosper ooit 
begonnen?
Dr. Vrijhof: ‘De kiem voor Prosper is gelegd 
in 2013. Wij stonden in Eindhoven voor de 
eventuele investering in een Da Vinci robot. 
Omdat de aanschaf van een robot op dat 
moment in het Catharina 
ziekenhuis nog te prematuur 
was leek het een goed 
alternatief om samenwerking te 
gaan zoeken met een ervaren 
Santeon partner, namelijk het 
Canisius Wilhelmina ziekenhuis 
te Nijmegen. De Da Vinci 
robot werd daar al vele jaren 
gebruikt door uroloog Jean Paul van Basten 
welke enthousiast was om deze samenwerking 
te gaan exploreren. Dit zou niet alleen leiden tot 
efficiënter gebruik van de robot , maar ook tot 
kwaliteitsverbetering door een hoger volume. 

In 2016 is een belangrijke uitbreiding tot 
stand gebracht door de aansluiting van een 
academische partner, het Radboud Universitair 
Medisch Centrum te Nijmegen. Daarmee is 
meer ruimte ontstaan voor wetenschappelijk 
onderzoek. Er lopen actueel 10-15 studies binnen 
Prosper verband en er zijn drie promovendi 
actief.

De samenwerking moest een 
goed herkenbare naam krijgen. 
Prosper kwam als meest 
aantrekkelijke naar voren uit 
een test met verschillende 
namen. In Prosper zit de ‘pro’ 
van prostaat en de associatie 
met het Engelse ‘prosperity’, dat 

ondermeer welslagen en voorspoed inhoudt.

Vanaf het begin werd elke operatie op videofilm 
vastgelegd en daar waar nodig met elkaar 
besproken. De resultaten van iedere chirurg 
werden elk kwartaal vergeleken op complicaties, 
positieve snijvlakken, incontinentie en 
impotentie. Zodoende werd de kwaliteit van de 
prostatectomie steeds beter, mede ook dank 
zij het grotere aantal operaties dat ten gevolge 
van de samenwerking kon worden uitgevoerd. 
Aanvankelijk 140 per jaar, thans circa 440’. ›

Prosper samenwerkende 
prostaatklinieken

Chirurgen willen 
van elkaar leren

Eric Vrijhof
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Hoe is het Prosper sindsdien vergaan?
Dr. Vrijhof: ‘Andere regionale ziekenhuizen in 
Zuid Oost Brabant, Gelderland en ver buiten 
deze provincies, werden vaste verwijspartners 
voor Prosper prostaatkankerkliniek. Zo kozen de 
ziekenhuizen in Geldrop en Weert ervoor om hun 
patiënten voor een prostaatverwijdering via het 
Catharina ziekenhuis te verwijzen naar Prosper. 
De groei van het aantal operaties leidde door de 
continue vergelijking van resultaten tot verdere 
kwaliteitsverbetering. Heel recent heeft ook het 
Maxima Medisch Centrum (MMC) 
met vestigingen in Eindhoven 
en Veldhoven zich bij Prosper 
aangesloten.

Hoe is de gang van 
zaken nu? 
Dr. Vrijhof: ‘Er wordt nu door vier 
urologen geopereerd op twee 
Da Vinci robots, type X en Xi. Binnen Prosper is er 
duidelijk sprake van specialisatie op het gebied 
van robotchirurgie. Prosper heeft zich ten doel 
gesteld te excelleren op robotchirurgie. Door meer 
netwerkpartners te zoeken binnen Prosper zal het 
volume aan patiënten de komende jaren stijgen 
met als gevolg een verdere kwaliteitsslag.

Overigens beschikt elk samenwerkend ziekenhuis 
met betrekking tot diagnostiek over state of the 
art mogelijkheden, overal wordt hetzelfde zorgpad 
gehanteerd.

Er is elke week een Prosper spreekuur, gevolgd 
door wekelijks multidisciplinair overleg (MDO). 
Nieuwe patiënten kunnen bij de Prosper poli 
binnen twee weken terecht. Hoog risico patiënten 
worden doorgaans binnen vier weken geopereerd’.

Waarin onderscheidt Prosper zich?
Dr. Vrijhof: ‘In innovatief bezig zijn. Dankzij de 
uitgebreide samenwerking binnen Prosper kan een 
groot perifeer STZ ziekenhuis als het Catharina in 
Eindhoven op academisch niveau actief zijn. Zo 

hebben wij bijvoorbeeld 
zelf het TRACER onderzoek 
gestart waarin twee nucleaire 
scans (PSMA en FACBC), 
die gebruikt worden om 
uitzaaiingen aan te tonen, 
worden vergeleken met 
operatie uitkomsten. 

Prosper ging enkele jaren 
geleden als een van de eerste 

met Neuro Safe aan de slag. Tijdens de operatie 
worden de zenuwbanen, die langs de prostaat 

lopen, zorgvuldig van de prostaat afgeschoven. 
Het behouden van deze zenuwbanen is belangrijk 
voor het intact houden van de erecties. Mocht er 
toch kanker op deze bundels zijn achtergebleven 
dan kunnen deze alsnog verwijderd worden om 
de patiënt kankervrij te krijgen. Deze informatie 
krijgen wij direct via de patholoog anatoom 
aangeboden omdat de prostaat tijdens de ingreep 
onderzocht wordt. Groot voordeel is dat meer 
mensen hun zenuwbanen kunnen behouden op 
een oncologisch verantwoorde wijze. 

Binnenkort starten we een pilot 
studie met een nieuwe digitale 
beoordelingstechniek van deze 
zenuwbaan snijvlakken door de 
Histolog scanner te gebruiken. 
Daarmee kan, in tegenstelling 
tot de normale tijds intensievere 
neurosafe procedure, op een 

razendsnelle manier worden onderzocht of 
de gespaarde zenuwbanen vrij zijn van tumor. 
Het is een revolutionair apparaat dat wij 
wetenschappelijk uitvoerig zullen gaan testen in 
toekomst.

Onderwijs en onderzoek is een paradepaardje voor 
Prosper. Zoals gezegd lopen er actueel veel studies 
die ook door Prosper zelf opgezet zijn. Prosper is 
ervan overtuigd dat door veel wetenschappelijk te 
publiceren de naam Prosper nog meer gestalte zal 
krijgen, ook internationaal. Opleiding en daarmee 
continuïteit van deze robotzorg is uiterst belangrijk. 
Vandaar dat er fellowships worden aangeboden 
via Prosper en vanaf oktober zal er wederom een 
nieuwe fellow (via MMC) voor twee jaar aan Prosper 
worden verbonden’.

Heeft u nog iets toe te voegen?
Dr. Vrijhof: ‘Dan wil ik twee belangrijke dingen 
noemen: a. het werken in vaste teams op één 
locatie en b. het grote belang van PROMS.

Ad a: om optimale kwaliteit te bereiken bij de 
radicale prostatectomie is het essentieel dat er een 
vast team aan het werk is. Steeds dezelfde mensen 
kunnen goed sparren met elkaar en zijn goed op 
elkaar ingespeeld. Prosper is er geen voorstander 
van dat ‘gast-operateurs’ zoals bijvoorbeeld 
de eigen uroloog van de patiënt in het lokale 
ziekenhuis de operatie zo af en toe bij Prosper 
zou komen doen. Bij Prosper streeft men ernaar 
dat elke chirurg minimaal 100 operaties per jaar 
verricht. ›

Onderzoek leidt tot 
verbetering

Excelleren bij robot 
chirurgie
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Ad b: het belang 
van PROMS 
(en PREMS) 
wordt nog altijd 
onderschat, 
spijtig genoeg 

ook door de patiënt zelf. PROM is een afkorting 
van: Patient Reported Outcome of Measures 
en PREM van: Patient Reported Experience of 
Measures. PROMS meten de ervaren gezondheid 
en kwaliteit van leven en worden verzameld 
op vaste momenten na de operatie (6, 12 en 24 
maanden). PREMS daarentegen meten vooral 
de ervaringen van de patiënt zelf hoe hij het 
zorgproces heeft ervaren. 

Deze waarnemingen zijn bedoeld om mogelijke 
verbeteringen te identificeren en door te voeren. 
De patiënt die hieraan zijn medewerking verleent 
wordt daar zelf niet beter van, maar helpt wel 
alle lotgenoten die na hem nog komen. 
Het bespreken van deze PROMS tijdens het 
spreekuur zou de motivatie kunnen verhogen 
bij de patiënt om deze structureel in te vullen. 
Prosper zal zich de komende tijd hier sterk voor 
gaan inzetten.  

Zorgverzekeraars zouden moeten benadrukken 
bij de patiënten dat het invullen van PROMS en 
PREMS een noodzakelijk iets is. Door het invullen 
van deze kwaliteitsrapportages kun je in de 
toekomst een beter oordeel vormen over waar al 
dan niet goede zorg wordt aangeboden. Een hoge 
respons is daarvoor wel noodzakelijk. n

Invullen vragenlijsten 
verplicht stellen

van links naar rechts: Rik Somford (CWZ), Eric Vrijhof (Catharina ziekenhuis), Jean Paul van Basten (CWZ) en geheel 
rechts Michiel Sedelaar (Radboud UMC)
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Van kurkuma wordt wel gezegd dat het een positief 

effect heeft op de behandeling van kanker. Maar 

is dat wel zo? Moet je kurkuma toevoegen aan je 

dagelijkse routine, of is dat niet nodig? Het Wereld 

Kanker Onderzoek Fonds legt uit hoe het zit.

Wat is kurkuma?
Kurkuma is een poeder dat wordt gemaakt van de 
wortel van de ‘kurkuma longa’ plant. Het wordt vooral 
veel gebruikt in oosterse landen en geeft kerrie zijn 
geelgouden kleur. Kurkuma wordt ook wel geelwortel, 
koenjit of turmeric genoemd. Het stofje in kurkuma 
dat mogelijk een effect heeft op onze gezondheid 
heet ‘curcumine’.  ›

Helpt kurkuma bij 
prostaatkanker?

Kurkuma - verkrijgbaar als wortel en als specerij

Onderzoek in reageer-
buizen laat zien dat 

curcumine een gunstig 
effect heeft op kanker
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Wat doet kurkuma of curcumine bij 
kankercellen en proefdieren?
Onderzoek in reageerbuizen laat zien dat 
curcumine een gunstig effect heeft op kanker. De 
stof remt de deling van kankercellen en gaat de 
vorming van bloedvaten rondom kankercellen 
tegen, waardoor de tumor geen voeding meer 
krijgt. Dit effect werd onder andere gezien bij 
prostaatkankercellen.

Uit onderzoek 
met proefdieren 
komen 
aanwijzingen 
naar voren 
dat kurkuma 
zou kunnen 
werken als 
medebehandeling 
tegen kanker. In 
dit onderzoek 
werden grote 

hoeveelheden kurkuma gebruikt. Vertaald naar 
een volwassene zou dit 6-8 gram kurkuma per 
dag zijn, wat veel te veel is om in je normale 
voeding te verwerken.

Werkt kurkuma tegen kanker bij 
mensen?
Het is de vraag of kurkuma bij mensen kan 
helpen tegen kanker. De werkzame stof 
curcumine kan namelijk alleen effect hebben als 
het in zijn geheel in ons bloed terechtkomt. 

Curcumine uit ons eten wordt in ons lichaam 
inactief gemaakt in de darm en vervolgens via 
het bloed naar de lever gebracht waar het wordt 
afgebroken. Dit bleek ook uit een onderzoek 
waarin mensen drie dagen 8000 mg/dag 
curcumine innamen. Dit had nauwelijks effect op 
de hoeveelheid curcumine in het bloed.

Enkele kleine studies bij mensen met kanker 
lieten gunstige effecten van curcumine zien 
wanneer het werd ingenomen als supplement of 
werd toegediend via de huid. 

Op basis van deze kleine studies kan nog geen 
uitspraak worden gedaan over het mogelijke 
effect van kurkuma of curcumine(supplementen) 
bij de behandeling van kanker. Ook is er nog 
geen duidelijkheid over de veiligheid van 
kurkuma (supplementen). Het effect van 
kurkuma op medicatie tegen kanker zoals 
verschillende soorten chemotherapie en 
op bepaalde ontstekingsremmers blijft ook 
onduidelijk.

Uit verder onderzoek bij mensen moet nog 
blijken of curcumine een aanvullend positief 
effect kan hebben op de behandeling van kanker. 
Het gaat daarbij niet om kurkuma in ons eten, 
maar om curcumine toegediend als medicijn. De 
route via onze maag en darmen moet vermeden 
worden, om zo de werkzaamheid van curcumine 
te behouden.

Kurkuma in de keuken?
Kurkuma kun je in je gerechten gebruiken, 
omdat het lekker is of om het gerecht een 
mooie gele kleur te geven. Bij het verhitten 
van kurkuma, bijvoorbeeld bij (roer)bakken, 
neemt de hoeveelheid curcumine af. Hierdoor 
zijn de mogelijke effecten van curcumine op 
onze gezondheid vaak al verdwenen voordat de 
kurkuma gegeten wordt.

Gebruik kurkuma in je gerechten vooral omdat 
het lekker is en het een mooie kleur heeft, 
maar niet omdat het zou helpen tegen kanker. 
Overleg altijd met je arts en/of apotheker als je 
een supplement met kurkuma of curcumine wilt 
slikken. n

Meer informatie over voeding en 
kanker?
Voedingenkankerinfo.nl is een programma van 
het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Op deze 
website worden vragen beantwoord over voeding 
en de preventie van kanker en voeding tijdens en 
na de behandeling van kanker. De antwoorden 
zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek 
en de praktijkervaring van professionals. 
Ook vind je op de 
site recepten voor bij 
smaakveranderingen. 
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Gebruik kurkuma in je 
gerechten vooral omdat 
het lekker is en het een 

mooie kleur heeft

Neem geen kurkuma of curcumine supplement
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 Berrie van der Heide

Dr. Marco Blanker is actief als huisarts en 

heeft daarnaast ook een aantal andere, veelal 

wetenschappelijke functies bij onder meer de 

Rijksuniversiteit Groningen en het Nederlands 

Huisartsen Genootschap (NHG). Recent 

werd hij lid van de Raad van Advies van de 

Prostaatkankerstichting (PKS). Reden voor de 

redactie om contact met hem op te nemen.

Op de vraag waarom hij Ja gezegd toen men 
hem vroeg om ook lid te worden van de Raad 
van Advies van de Prostaatkankerstichting 
geeft Marco Banker aan: ‘Nee zeggen is lastig, 
zeker omdat de PKS een belangrijke rol heeft 
bij patiënten die de diagnose prostaatkanker 
al hebben en omdat PKS zich nu ook zich 
actief mengt in de discussie over testen en 
vroegdiagnose. Ik denk dat ik advies kan geven 
waar de PKS iets mee kan.’

Marco Blanker geeft 
desgevraagd aan dat 
hij niet namens het 
Nederlands Huisartsen 
Genootschap (NHG) 
maar op persoonlijke 
titel lid van de Raad 
van Advies is en 
dus zonder last of 
ruggenspraak zijn werk 
kan doen als lid van de 
Raad van Advies.

Ingewikkelde vraagstukken
Als we de vraag neerleggen ‘Wat inspireert je 
om jouw kennis en ervaring ook in te brengen 
bij de Prostaatkankerstichting?’ antwoord 
Marco Blanker: ‘Dat heb ik al klein beetje 
aangegeven. Als huisarts ben ik meer bezig met 
vragen over de prostaat, over plasklachten of 
screening dan dat ik bezig ben met mannen 
die al prostaatkanker hebben. Die aantallen 
verschillen. De standpunten over screening 
en vroegdiagnose wijzigen in de tijd en zijn 
ingewikkelde vraagstukken voor mannen en 
voor huisartsen. Ik weet wat daar speelt en kan 
daarmee betere zorg leveren. Dat kan met ›

Ik denk dat 
ik advies 
kan geven 
waar de 
PKS iets 
mee kan

Huisarts Marco Blanker nieuw lid Raad van Advies

Wat doen die 
expertcentra beter 
dan de niet-expert-

centra waar ook 
prostaatkankerzorg 
wordt geleverd, daar 

gaat het om
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een PSA-test maar ook zonder PSA-test. Die 
kennis breng ik in. Andere leden van de raad 
van Advies zijn veelal specialisten met kennis 
over de behandelingen die mogelijk zijn als 
prostaatkanker is vastgesteld.’

Op de vraag met welke dossiers 
hij zich als lid van de Raad van 
Advies de afgelopen tijd al actief 
heeft kunnen bezighouden 
geeft Marco Blanker aan dat 
hij nog wat suggesties heeft 
kunnen doen bij de toen al 
ver gevorderde toekomstvisie 
van de PKS. Blanker: ‘Dat is het 
voornaamste, ik ben pas kort 
lid.’ 
We zijn ook wel benieuwd als redactie hoe 
werkt het binnen de Raad van Advies. Treffen 
zij elkaar periodiek via Zoom of op locatie of 

wordt er meer ad hoc gewerkt, 
afhankelijk van welke dossiers 
advies behoeven? Blanker 
geeft aan dat er jaarlijkse 
vergaderingen zijn waarvan de 
eerste dit jaar nog moet nog 
komen, daarnaast wordt er ad 
hoc overlegd over dossiers.

Knuppel in een 
hoenderhok
We vragen Marco Blanker ook 
hoe hij als huisarts aankijkt 
tegen de concentratietendens 
die het gevolg is van de 
invoering van expertteams. Het 
kan bijvoorbeeld betekenen 
dat zijn patiënt verder moet 
reizen om een diagnose of 
behandeling te 
kunnen krijgen. 
Marco Blanker: 
‘Ik werk heel 
erg perifeer. 
Wij zitten als 
huisarts aan 
het begin van 
het traject. Het 
is uitstekend 
als expertise 
samengevoegd 
wordt. De 
uroloog die veel kennis 
heeft over incontinentie en 
plasklachten zou zich wellicht 
minder moeten bemoeien met 
patiënten met prostaatkanker. 

Ik weet dat ik met die uitspraak wellicht een 
knuppel in een hoenderhok gooi maar het is wel 
in het belang van de patiënt. Verder reizen zie ik 
niet als een probleem voor de patiënt. Diagnose 

vindt plaats in één of twee 
bezoeken. Als de patiënt weet 
dat expertcentra betere zorg 
leveren, dan hebben ze het er 
voor over.’

We vragen Marco Blanker 
ook of de concentratie van 
de prostaatkankerzorg in 
expertcentra ook gevolgen voor 
de rol die de huisarts heeft? We 
denken dan aan verwijzingen 
maar ook een ondersteuning 

tijdens het diagnose- en behandeltraject. 
Marco Blanker antwoord: ‘Zeker. We zijn gewend 
te werken met specialisten uit de buurt. Dat 
wordt met expertcentra wellicht iets anders. 
We verwijzen echter nu ook naar academische 
centra. Bekendheid over waar expertcentra zitten 
moet goed geregeld worden in communicatie 
richting huisartsen. Wat doen die expertcentra 
beter dan de niet-expertcentra waar ook 
prostaatkankerzorg wordt geleverd, daar gaat het 
om.’

Op 1 juli 2021 voegde PKS aan de visie op de 
expertzorg een visie aan toe over de vroege 
opsporing van prostaatkanker om daarmee 
de diagnose in een zo vroeg mogelijke fase te 
kunnen stellen (zie artikel elders in dit nummer, 
red.). We vragen tot slot hoe de huisartsen hier 
tegenaan kijken.

Marco Blanker: ‘De huidige richtlijn voor 
huisartsen over plasklachten, waar nu nog een 

paragraaf in is opgenomen 
over prostaatkanker wordt 
herschreven. Er komt een 
losse richtlijn over diagnostiek 
van prostaatkanker. Daarin 
is ook plaats voor de rol van 
expertcentra. Er blijft ok in de 
nieuwe richtlijn terughoudend 
als het gaat om vroegdiagnose. 
Niet: ‘Nu je hier toch bent laten 
we maar een PSA-test doen’ 
maar alleen als de patiënt het 
wil nadat voor- en nadelen goed 

voor het voetlicht zijn gebracht. Er moet een 
betere balans komen, door een verkleining van 
de overdiagnostiek.'  n
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Er komt een 
losse richtlijn over 

diagnostiek van 
prostaatkanker

Niet: ‘Nu je hier 
toch bent laten 
we maar een 

PSA-test doen’
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 Harm Kuipers

Zorgprofessionals moeten nauwkeurig registreren 

hoeveel en welke behandelingen zijn gegeven en 

wat de resultaten daarvan zijn op korte en langere 

termijn. Kwaliteitsregistratie voor prostaatkanker 

hoort daar ook bij. 

Vaak klagen zorgprofessionals over te veel 
bureaucratie en te hoge registratielast. 
Dit is op zich wel begrijpelijk want het 
bijhouden van kwaliteitsregistratie is een weinig 
spannende activiteit, maar vraagt wel tijd. Goede 
kwaliteitsregistratie kan de zorgprofessionals 
echter wel nuttige informatie opleveren over 
mogelijk sterke en zwakke punten. En met 
behulp van die informatie kunnen dan, indien 
nodig, verbeteringen worden doorgevoerd. 

Het wordt soms wel als een probleem ervaren 
dat er verschillende, deels overlappende 
kwaliteitsregistraties zijn. En dat kan de 
registratielast onnodig verhogen, want die tijd 
had beter besteed kunnen worden aan andere 
zorgtaken.

Van meer kankersoorten gegevens 
beschikbaar
Naast de zorgprofessionals houdt ook het IKNL 
(Integraal Kankercentrum Nederland) de zogeheten 
NKR (Nederlandse Kanker Registratie) bij. Deze 
NKR-kwaliteitsregistratie omvat verschillende 
soorten kanker, waaronder prostaatkanker en 
gebeurt al sinds 1989. De NKR-database omvat 
informatie over diagnostiek, tumorkarakteristieken 
en initiële (eerste) behandeling, ongeacht de 
behandellocatie. Van steeds meer kankersoorten 
zijn er inmiddels ook gegevens beschikbaar over 
vervolgbehandelingen. De NKR-registratie wordt 
gedaan door datamanagers van het IKNL. Als bron 
van informatie worden de gegevens uit medische 
dossiers gebruikt. ›
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Kwaliteitsregistratie en registratielast

Kan het een onsje 
minder?
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Vanaf 2008 vraagt 
de Nederlandse 
vereniging voor 
urologie (NVU) alle 
ziekenhuizen om 
in het kader van 
kwaliteitsregistratie 
de gegevens van patiënten bij te houden 
na een prostaatverwijdering (radicale 
prostatectomie). Deze registratie moet uiterlijk 
drie maanden na de operatie afgerond zijn 
en bevat onder andere patiëntgegevens, 
tumor en behandelkarakteristieken, zoals 
tumorstadium, Gleason-score, operatieduur 
en of de snijvlakken schoon zijn of niet. Deze 
NVU- registratie wordt uitgevoerd door de 
zorgprofessionals zelf. Het is goed denkbaar dat 
deze NVU-registratie door de behandelaars zelf 
en die door de IKNL datamanagers elkaar deels 
overlappen.

Verschil in behandeling van PK
In 2014 is vanuit IKNL een project gestart om 
de prostaatkankerzorg in Nederland in beeld 
te brengen. Dit door IKNL geïnitieerd project 
‘ProstaatkankerZorg In Beeld’ (ProZIB) was een 
samenwerkingsproject met vertegenwoordigers 
van NVU en vertegenwoordigers van andere 
wetenschappelijke verenigingen die een rol 
spelen bij diagnostiek en behandeling van 
prostaatkanker. Het ProZIB project is in 2019 
afgesloten en de meeste resultaten zijn inmiddels 
gepubliceerd. Uit het ProZIB-
project bleek onder andere 
dat er tussen ziekenhuizen in 
Nederland soms aanzienlijke 
verschillen in de behandeling 
van prostaatkanker kunnen 
bestaan. 
Uit het ProZIB project 
werd bevestigd dat 
kwaliteitsregistraties 
weliswaar belangrijk zijn, 
maar dat er inderdaad 
soms deels overlappende 
registraties zijn. 

Daarom hebben mensen van IKNL en enkele 
urologen als onderdeel van het reeds genoemde 
project “ProZIB” nagegaan in hoeverre de 
informatie van de NVU-Kwaliteitsregistratie 
Prostaatkanker overeenkomt met de registratie 
door datamanagers van IKNL en of er mogelijk 
sprake is van overlap. De resultaten van 
dit onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in 
het tijdschrift voor urologie (Heesterman et 
al. Kwaliteitsregistratie prostaatcarcinoom: 

ziekenhuisregistratie versus Nederlandse 
Kankerregistratie Tijdschr Urol (2021) 11:34–43)

Completer en kwalitatief beter
Uit deze studie blijkt onder andere dat bij 
patiënten die een prostaatverwijdering 
ondergingen, de combinatie van gegevens van 
microscopisch onderzoek door de patholoog, 
aangevuld met een set goed gedefinieerde 
klinische gegevens, geregistreerd door 
datamanagers van IKNL, een completer en 
kwalitatief beter vergelijkbare registratie gaven 
dan de registratie door de urologen. Een ander 
voordeel van een NKR-kwaliteitsregistratie is 

de onafhankelijkheid van de 
IKN- datamanagers en de 
uniformiteit en daardoor betere 
vergelijkbaarheid van de registratie. 
Voor de urologen kan dat een 
verminderde registratielast 
betekenen.
 
Naar aanleiding van deze resultaten 
zijn IKNL en NVU inmiddels een 
samenwerking aangegaan wat betreft 
de registratie van patiënten die een 
prostaatverwijdering, verwijdering 

van de blaas (cystectomie) en verwijdering van de 
nier (nefrectomie) hebben ondergaan.
In afwachting van de verdere (door)ontwikkeling 
van zorginformatiebouwstenen en de 
implementatie van deze bouwstenen, ligt het voor 
de hand om dubbele registratie zo veel mogelijk 
te beperken. Dat is goed nieuws, want wanneer 
de urologen minder tijd hoeven te besteden aan 
registratie, is er in principe meer tijd beschikbaar 
voor de patiënt.  n
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Een voordeel van Een voordeel van 
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Goede kwaliteits-Goede kwaliteits-
registratie kan de registratie kan de 

zorgprofessionals nuttige zorgprofessionals nuttige 
informatieoplevereninformatieopleveren
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 Marijke Galgenbeld

‘Maar dat is vier jaar geleden!!’

‘Ja, dan kan je júist deze late gevolgen 
verwachten’, zegt onze uroloog, terwijl hij 
vriendelijk glimlacht naar Max. 

Max en ik kijken elkaar verbaasd aan. Hier 
bereidt niemand je eigenlijk op voor. Een jaar 
na de vijfendertig bestralingen in verband met 
prostaatkanker werden er twee vernauwingen 
in de plasbuis van Max gezien. We wisten dat 
dit kon gebeuren, het was uiteindelijk het 
bestraalde gebied. Je leest dan ook dat daar 
vernauwingen kunnen ontstaan door in eerste 
instantie beschadigd weefsel met daarna het 
ontstaan van bindweefsel. 

Er was destijds een operatie nodig om de 
vernauwingen op te heffen, de zogenaamde 
ingreep volgens Sachse.

Na deze operatie, nu drie jaar geleden, is 
er nog één vernauwing overgebleven, die 
niet te opereren is, omdat hij te dicht bij de 
sluitspier zit. We moeten twee keer per week 
blijven katheteriseren om te voorkomen dat 
de vernauwing een probleem gaat worden. Dat 
is voor ons al een aardige routine geworden. 
Gekscherend zegt Max vaak: ‘Zullen we leuk even 
met het slangetje spelen?’ En ik zit soms ook 
aardig in mijn rol van gevoelloze sadiste die er 
voor de grap genoegen in lijkt te scheppen alles 
snel af te handelen en niet open staat voor enige 
vorm van medelijden of empathie. We lachen 
dan om ons eigen rollenspel.

‘We dachten dat we alles wel hadden gehad’, 
probeert Max nog voorzichtig naar voren te 

brengen, maar de uroloog schudt langzaam zijn 
hoofd. Hij kijkt weer naar het computerbeeld 
en zoekt de beelden op van het laatste 
blaasonderzoek.

‘Kijk, hier zie je duidelijk een erg zwakke plek. 
De combinatie van een ontsteking daar door 
achtergebleven urine én jouw gebruik van 
bloedverdunners hebben gezorgd voor die 
bloeding vorige week.’

‘Maar dat kan dus zomaar weer gebeuren?’, vraag 
ik, terwijl ik ook op het beeldscherm kijk, maar 
er echt niet die afwijking in het weefsel weet uit 
te halen. 

‘Als je goed katheteriseert, dus echt voorbij de 
sluitspier, want daar zit die vernauwing, zorg je 
er in ieder geval voor dat er geen oude urine 
blijft staan in de blaas, want die kan zorgen voor 
een infectie. Maar ik kan er geen voorspelling 
over doen.’

‘Mogen we dan wel meteen naar het ziekenhuis 
komen als er weer een bloeding is? Hoeven 
we dan niet via de huisartsenpost?’, vraag ik, 
denkend aan mijn arme Max, die zó nodig moest 
plassen, wat niet lukte door de stolsels die er 
vorige week voor zaten. Een directe aanpak in 
het ziekenhuis is dan wel zo fijn. 

‘Natuurlijk. Ik schrijf het meteen in je dossier, je 
komt dan meteen hier naartoe.’

We nemen afscheid van deze arts, die zo 
vertrouwd voelt na al het doorgemaakte 
en lopen de gang in op weg naar het 
ziekenhuisrestaurant. Ik kijk naar mijn spaarkaart 
voor een gratis kopje koffie daar. Ik heb er nog 
maar één stempel op staan en hoop dat ik deze 
kaart voorlopig niet vol krijg. n

De late gevolgen van….
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Intimiteit en kanker
Je ondergaat een radicale prostaatverwijdering,

je hebt darmkanker of een stoma, je baarmoeder 
of je borst is verwijderd

of je wordt geconfronteerd met een ander soort kanker.

Je gevoelens komen onder zware druk te staan.

Het lijkt erop dat intimiteit ophoudt bij de diagnose kanker.

Je voelt je misschien niet meer volmaakt.

Maar is dat wel zo. Intimiteit is iets moois
en kent veel manieren van beleving en uitingsvormen.

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

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

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

Rob Thiele
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JUBILEUM

JAAR NIEUWS

Al 10 jaar de laatste wetenswaardigheden en 
ervaringsverhalen over prostaatkanker. 

Prostaatkankerstichting is de patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt, 
voorlichting geeft en de belangen behartigt voor mannen met prostaatkanker en 
hun naasten. Het magazine Nieuws ondersteunt met onder meer ervarings-
verhalen, artikelen over nieuwe of gewijzigde diagnose- en behandelmogelijkheden, 
vaste columns en informatie over landelijke en regionale bijeenkomsten die 
doelstellingen van de Prostaatkankerstichting. Dat doen we met een bevlogen 
redactieteam van vrijwilligers en een netwerk van auteurs uit onder meer de 
medische wereld die regelmatig of ad hoc bijdragen leveren. Zo staan we midden in de 
wereld van de prostaatkankerpatiënt, zijn naasten en zijn behandelaars. Als gedrukt 
medium in een wereld die in toenemende mate digitaliseert, voorzien we nu al tien 
jaar in een behoefte. En dat geeft weer energie om telkens weer nieuwe versies van 
Nieuws te maken die u met interesse wilt lezen. 

 
Redactieteam Nieuws 

Nieuws nummer 40, 
september 2021
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Webinars/online programma’s 
van de Prostaatkankerstichting
In verband met de corona maatregelen hebben we al een tijd geen fysieke bijeenkomsten meer 
kunnen organiseren voor onze donateurs en andere geïnteresseerden. Gelukkig zijn ook wij met 
onze tijd mee gegaan en hebben we inmiddels al een aantal live webinars uitgezonden in 2021.
Elk van de webinars werd door honderden kijkers live bekeken en ook al vele malen terug 
gekeken. Het blijkt dus zeker in een behoefte te voorzien.

In januari organiseerden we het webinar ‘belang van beweging & ‘nieuwe 
behandelmogelijkheden’. Tijdens dit webinar spraken experts en ervaringsdeskundigen over het 
belang van bewegen en over nieuwe behandelmogelijkheden, zoals moleculaire diagnostiek/ 
DNA onderzoek, behandeling met Lutetium en studies/ trials.

In juni organiseerden we maar liefst twee webinars. Op 8 juni zonden we een live programma 
uit over hormoon- en chemotherapie, de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende 
soorten scans, en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van radiotherapie. 

Op 24 juni hebben we samen met leverancier Coloplast een uitzending gemaakt met als titel: 
‘Leven met de gevolgen van mijn prostaatverwijdering’. Naast zorgprofessionals vertellen 
ervaringsdeskundigen hoe zij hun weg hebben gevonden in hoe om te gaan met gevolgen zoals 
incontinentie en erectieproblemen. 

Tijdens de live webinars konden kijkers vragen indienen. Veel vragen zijn direct in de uitzending 
behandeld. En van de vragen die niet aan bod kwamen hebben we een samenvatting met 
antwoorden gemaakt. Deze vindt u op onze website.

Heeft u een of meer webinars niet kunnen zien? U kunt ze allemaal terugkijken via onze website. 
Ga daarvoor naar www.prostaatkankerstichting.nl en kijk bij ‘Online programma’s / webinars’ 
onder het menu ‘Voor u’.
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 Aart J. van Dijk

Henk van den Heuvel, geboren in 1944, woont in 

Hellevoetsluis. Henk studeerde HTS-Elektronica in 

Hilversum. In zijn vrije tijd is Henk een enthousiast 

lid van het mannenkoor The Lighthouse Singers in 

Hellevoetsluis. 

Wat is Henk overkomen? 
Na terugkeer van een busreis naar Portugal in 2015 
voelde Henk zich moe, had pijn bij het lopen en viel 
erg af. Ook moest hij erg vaak plassen. De huisarts 
verwees hem naar de uroloog in het Sint Franciscus 
Gasthuis & Vlietland in Rotterdam. Onderzoek wees 
uit dat hij een PSA had van 40. Na het nemen van 
biopten bleek er sprake te zijn van een 
Gleasonscore 8. Besloten werd om tot een 
prostaatverwijdering over te gaan. Uit 
voorzorg voor mogelijke uitzaaiingen zijn 
gelijk al een paar lymfeklieren verwijderd. 
Naderhand bleek dat er toch sprake was 
van uitzaaiingen. Na twee maanden was 
de PSA 1,2. De gebruikelijke bijwerkingen 
waren incontinentie en erectieproblemen. 

Tolterodine en ProAct
Henk ging aan de slag 
om de incontinentie aan 
te pakken. Gedurende 
twee jaar heeft hij 
bij twee instanties 
bekkenbodemtherapie 
ondergaan. Helaas was 
er weinig verbetering 
te bespeuren. Eind 
2017 ging Henk naar 
de in incontinentie 
gespecialiseerde uroloog 
van het Erasmus MC. Hij 
stelde de ProAct prothese 
voor, maar wilde eerst 
het medicijn Tolterodine 

proberen, mogelijk dat dit medicijn zou helpen 
de incontinentie te verminderen, want dan zou 
er geen operatie nodig zijn. Het medicijn bleek 
niet te helpen maar gaf wel veel bijwerkingen. Na 
overleg met de huisartsenpost en een opname in 
het Maasstad Ziekenhuis leek het erop dat Henk 
allergisch is voor Tolterodine.

In 2018 werd bij Henk de ProAct-operatie uitgevoerd 
en de prothese met twee ballonnetjes geplaatst. 
Ook werden, zoals gebruikelijk, de ballonnetjes 
via een slangetje in de balzak om de paar weken 
zes keer bijgevuld, zodat deze op ‘oorlogssterkte’ 
waren. Het feest van de vermindering van de 
incontinentie kon beginnen. Daar kwam het niet 
erg van. Henk had veel pijn en dat bleef ook zo. De 
uroloog vertelde dat hij dat bij deze behandeling 
nog nooit had meegemaakt. Henk hield dit echter 

niet vol en vroeg de 
uroloog de ProAct prothese 
te verwijderen. Medio 2019 
vond dit plaats.

Sfincterprothese
Nadat de ProAct prothese 
was verwijderd werd Henk 
op › 
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de lijst van patiënten gezet die in aanmerking 
komen voor een sfincterprothese. Na een 
half jaar was Henk voldoende hersteld van 
de ProAct verwijdering en kon de operatie 
voor het plaatsen van een sfincterprothese in 
januari 2020 worden gestart. Nadat Henk was 
ontwaakt uit de narcose kreeg hij de vervelende 
mededeling dat de operatie afgebroken was 
omdat helaas de plasbuis was doorgeprikt. Dat 
betekende ‘code rood’. Henk moest nu weer 
een half jaar wachten voordat de volgende 
poging kon worden ondernomen. Eerst nog 
een paar weken vreselijk getobd met katheters 

en nadien gebruikte Henk 
een condoomkatheter. Dat 
gaf geen problemen. In juni 
2020 was het zover en werd 
bij Henk met succes een 
sfincterprothese geplaatst en 
op 22 juli geactiveerd. Eindelijk 
bevrijdingsdag. Hoera!   
      
Hoe is het nu met Henk?
Sinds juli 2020 ziet het leven 
er voor Henk een stuk vrolijker 
uit. Geen pijn meer, geen 
katheters meer, geen pakken 
luiers meer, maar hooguit één 
inlegger (Tena Men Level 1) per 
dag. 

Henk probeert zijn conditie en spierkracht te 
verbeteren door o.a. deel te nemen aan ‘Oncofit’ 
gymnastiek o.l.v. een fysiotherapeute. Tot zijn 

verrassing is zijn PSA de laatste vier maanden 
onverwacht gestegen van 42 naar 54. Henk denkt 
dat dat mogelijk komt door zijn enthousiasme 
op de eigen hometrainer om steeds harder te 
gaan fietsen, waarmee de testosteron de PSA 
zou beïnvloeden. De fysiotherapeute raadde dat 
harder fietsen af onder het motto ‘Blijf bewegen, 
maar in een rustig tempo’. 

Uit voorzorg Uit voorzorg 
voor mogelijke voor mogelijke 

uitzaaiingen zijn uitzaaiingen zijn 
gelijk al een paar gelijk al een paar 

lymfeklieren lymfeklieren 
verwijderdverwijderd

Onwillige ballonnen bij de ProAct 

Henk , een enthousiast 
koorlid van het mannenkoor 
The Lighthouse Singers in 
Hellevoetsluis 

Evaringsverhaal

Slotopmerkingen
• Henk heeft gedurende drie jaar onder begeleiding gewerkt 

met voedingssupplementen. Op een gegeven moment bleek er 
sprake te zijn van vitaminestapeling. Het bleek bijvoorbeeld dat 
de waarde van de B6 vitamine 945 was, terwijl deze moet liggen 
binnen (35 – 110). De huisarts schrok hiervan en adviseerde Henk 
hiermee te stoppen. Dat heeft hij gedaan. 

• Zeer recent heeft Henk een zware ontsteking aan de slokdarm 
gehad. De behandelende artsen waren van mening dat er geen 
relatie was met de ervaringen met zijn prostaat.

• Henk heeft in 1997 een begin van darmkanker gehad. Zijn vader 
en zijn oudste broer zijn daaraan overleden. Andere broers 
en kinderen waren er op tijd bij. De artsen zien geen verband 
tussen deze ervaring en de ervaringen met zijn prostaat van de 
afgelopen jaren.  n
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Evaringsverhaal



Prostaatkankerstichting:

biedt lotgenotencontact

geeft voorlichting en informatie

behartigt de belangen van 
mannen met prostaatkanker 
en hun naasten

stimuleert wetenschappelijk 
onderzoek

•

•

•

•
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