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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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Traditiegetrouw betekent het einde van elk jaar een moment van 
terugblikken. Waar we vorig jaar om deze tijd hoopten dat corona tegen 
het voorjaar van 2021 wel verdwenen zou zijn, of althans, geen rol meer 
van betekenis zou spelen, weten we nu beter. 

Ook 2021 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de bestrijding 
van het virus. Opnieuw hebben we te maken met zorg die wordt uitgesteld 
door de toename van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen 
en wederom kijkt het personeel aan tegen een winterseizoen met een 
onverminderd hoge werkdruk. 

Stappen gezet
Veel ziekenhuizen hebben hun patiëntenvoorlichting omgezet naar 
digitale bijeenkomsten en als patiëntvertegenwoordiger spreek ik graag 
mijn waardering uit over de manier waarop dit is opgepakt. Ook de 
Prostaatkankerstichting (PKS) heeft aanzienlijke stappen kunnen zetten. 
U heeft ongetwijfeld uitingen gezien van onze bewustwordingscampagne 
via radio, social media of via de regionale pers. Bij één op de vijf 
patiënten is de prostaatkanker bij diagnose al uitgezaaid waardoor 
genezing niet meer mogelijk is. Om dit aantal omlaag te krijgen, heeft 
de Prostaatkankerstichting een grootschalige bewustwordingscampagne 
uitgerold. PSA-meting is een gevoelig onderwerp dat zowel voor- als 
tegenstanders kent. Juist daarom vond ik het van groot belang om als 
eerste de huisartsen in Nederland te informeren over onze plannen en 
campagne. In Movember, traditiegetrouw de prostaatkankermaand, 
hebben wij ons gericht op de mannen van 50 jaar en ouder. Wees je ervan 
bewust dat je een prostaat hebt, en dat het risico op prostaatkanker vanaf 
die leeftijd toeneemt.  Meer informatie leest u op 
onze website.  

In het verlengde daarvan vraag ik graag uw 
aandacht voor Blue Ribbon. Het bestuur van PKS 
is op dit moment ook bestuur van Blue Ribbon. 
Spreekt fondsenwerving u aan, evenals het 
organiseren van activiteiten om de bewustwording 
rondom prostaatkanker te vergroten? Beschikt 
u daarbij over een groot netwerk? Dan is een 
bestuursfunctie bij Blue Ribbon wellicht iets voor u. 
Verderop in dit blad leest u er meer over. 

Donateursdag 2022
Komend jaar bestaat de Prostaatkankerstichting 
25 jaar. In 1997 is de Stichting Contactgroep Prostaatkanker opgericht, 
een kleine stichting met enkele donateurs. Nu, 25 jaar later, telt de 
Prostaatkankerstichting ruim 3.500 donateurs. Ik ben enorm trots dat ik al 
zeven jaar voorzitter mag zijn van deze mooi organisatie, gedragen door 
onze vrijwilligers. Dit willen we graag vieren, samen met u als donateur. 
Reserveert u vrijdag 10 juni 2022  in uw agenda? Onze donateursdag 
combineren we dan met de algemene vergadering van onze Europese 
zusterorganisatie Europa UOMO en ons jubileum.   

Zo ver is het echter nog niet. Nu eerst wens ik u mooie feestdagen toe met 
allen die u dierbaar zijn en natuurlijk de beste wensen voor een gezond en 
voorspoedig 2022.

Kees van den Berg
Voorzitter

Van de voorzitter
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Wees je Wees je 
ervan ervan 

bewust dat bewust dat 
je een je een 

prostaat prostaat 
hebthebt
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Jaarlijks krijgen bijna 13.000 mannen de diagnose 

prostaatkanker. Bij zo’n 20% van deze mannen is 

de prostaatkanker al uitgezaaid bij diagnose. 

Er overlijden ook elk jaar bijna 3.000 mannen aan 

prostaatkanker, een vergelijkbaar aantal als bij 

borstkanker. Waarom lijken mannen van 50+ zich 

daar dan toch niet zo bewust van?

Nog te vaak wordt gedacht dat prostaatkanker 
alleen een ziekte bij oudere mannen is. Maar dat 
is niet waar. Bijna de helft van de mannen krijgt 
prostaatkanker onder de leeftijd van 70 jaar. 
Bijna 1 op de 10 mannen is zelfs onder de 60 jaar! 

Om mannen van 50+ hiervan bewust te maken, 
heeft de Prostaatkankerstichting een campagne 
ingezet met als boodschap ‘Praat niet te laat over 
je prostaat’ en een oproep om een afspraak met je 
huisarts te maken om je voor te laten lichten over 
vroegdiagnostiek. We hebben eerst de huisartsen 
geïnformeerd en vervolgens de 50+ man. Zo hebben 
we een radiocommercial uitgezonden bij de STER 
en via social media onze campagnevideo’s gericht 

verspreid onder de doelgroep. Daarnaast stonden 
verschillende berichten in landelijke en regionale 
media. ›

Campagne voor mannen van 50+
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Praat (niet te laat) 
over je prostaat!
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Huisarts Kees Vos werkte mee 
aan de campagne gericht op 
huisartsen. Lees zijn verhaal. 

Al 38 jaar is Kees Vos 
praktiserend huisarts, 
waarvan 20 jaar in zijn eigen 
praktijk in Spijkenisse. In zijn 
carrière heeft hij tientallen 
prostaatkankerpatiënten 
gezien. Vooral de jongere 
mannen, tussen de 50 en 70 
jaar, herinnert hij zich goed. Deze groep is zich er 
niet van bewust dat prostaatkanker ook voor hen 
een risico is. 
En dat moet veranderen. 

Jaarlijks overlijden er in Nederland zo’n 3.000 
mannen aan prostaatkanker. Onnodig veel, als 
je het Kees Vos vraagt. ‘Vroegdiagnostiek kan 
tegenwoordig op een eenvoudige manier. Het 
is dan wel cruciaal dat een uroloog de patiënt 
doorverwijst naar een gespecialiseerd centrum. 
Helaas komt het nog regelmatig voor dat een 
uroloog van mening is dat een MRI niet nodig is. 

En het onderzoek vervolgens 
zelf uitvoert. Bovendien kun je 
heel gericht biopsieën doen, die 
nauwelijks belastend en vooral 
minder pijnlijk zijn voor de
patiënt. Vooral vergeleken met de 
blinde biopsie waar vroeger sprake 
van was en waar infectiegevaar op de 
loer lag.’ 

Niet alleen de diagnostiek, ook de 
behandeling van prostaatkanker 

is verbeterd. Mede dankzij een concentratie 
van prostaatkankeroperaties in een beperkter 
aantal expertcentra zijn de kwaliteitsresultaten 
verbeterd. En zijn complicaties als incontinentie en 
impotentie inmiddels gehalveerd. 

Pijn in rib bleek uitgezaaide 
prostaatkanker
Een aantal prostaatkankerpatiënten herinnert 
Kees zich nog goed. Bijvoorbeeld Jan van begin 
50, die zo’n 20 jaar geleden bij hem aanklopte 

vanwege pijn in zijn rib. ‘Eerst probeerde ik een 
losmaakbehandeling, toen dat niet hielp volgden ›

6

‘Bewustwording patiënt cruciaal 
in reduceren prostaatkankerdoden’ 

Kees Vos, huisarts
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er foto’s. Daaruit bleek dat het om 
botuitzaaiingen ging van een nog onbekende 
tumor. Vervolgens kwam aan het licht dat Jan 
’s nachts toch wel erg vaak naar de wc moest. 
Toen was het al te laat: het bleek uitgezaaide 
prostaatkanker, waaraan hij in korte tijd 
overleed. Dit was in een tijd dat prostaatkanker 
nog helemaal niet zoveel bekendheid had. 
Inmiddels zijn er steeds meer mannen die zelf 
informeren naar een PSA-bepaling.’ 

Informeer mannen proactief over 
vroegdiagnostiek
Helaas is er nog steeds een groep mannen van 
50-plus die niet naar een PSA-bepaling vraagt. 
Ze zijn zich niet bewust van het risico dat ze 
lopen. Hebben geen weet dat ze een prostaat 
hebben en dat prostaatkanker de meest 
voorkomende kanker bij mannen is. Deze groep 
blijft vooral weg bij de huisarts. Als ze wél aan de 
bel trekken, is er meestal ook iets aan de hand. 
Dan is er namelijk sprake van klachten en 
bij prostaatkanker volgen die pas in een 
later stadium. Prostaatkanker is dan vaak al 
uitgezaaid.

Kees: ‘Het grootste 
deel van de diagnose 
prostaatkanker wordt 
vastgesteld door een 
PSA-bepaling, gevolgd 
door diagnostiek in het 
ziekenhuis. Het is daarom 
erg belangrijk om mannen 
zonder klachten vroeg in 
beeld te krijgen. 

Zoals mannen met een 
verhoogd risico omdat ze een 
BRCA2-genmutatie hebben. 
Huisartsen moeten hen 
vervolgens proactief 
informeren over de 
PSA-bepaling. Als huisarts ben 
je voorlichter; het is onze taak 
om open, eerlijke, actuele en neutrale 
informatie over prostaatkanker te geven. 
Vaak verwijs ik naar de informatie op 
thuisarts.nl of de keuzehulp. Zodat mannen 
de informatie thuis ook op hun gemak kunnen 
doornemen. 
De uiteindelijke beslissing voor een PSA-meting 
of vroegdiagnostiek komt uiteindelijk van de 
goed geïnformeerde patiënt zelf.’ 

Bewustwording leidt tot minder 
sterfgevallen
Naast de rol van huisartsen, ziet Kees een 
belangrijke rol voor publieksmedia om de 
bewustwording over prostaatkanker te vergroten. 
Kees: ‘Zo krijgen zij toch de benodigde informatie 
en valt hopelijk het kwartje dat ze er goed aan 
doen om met hun huisarts in gesprek te gaan.’ n

Meer weten of benieuwd naar de middelen die we 
hebben ingezet voor de campagne? Kijk dan op 
www.prostaatkankerstichting.nl/mannen. 

Nog te vaak Nog te vaak 
wordt gedacht wordt gedacht 
dat prostaat-dat prostaat-
kanker alleen kanker alleen 

een ziekte een ziekte 
bij oudere bij oudere 
mannen ismannen is

Vroeg-Vroeg-
diagnostiek kan diagnostiek kan 

tegenwoordig op tegenwoordig op 
een eenvoudige een eenvoudige 

maniermanier
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Binnenkort weer Kerstmis. Met de K van uh...

Bedenk eens een leuk gezellig woord met een K. 

Mijn ouders zeiden K, omdat zij de ziekte niet 

durfden te benoemen. Ze kregen het allebei. 

Een leuk woord met een K? Moeilijk, je zit al gauw 
met intieme delen, vuurwapens, menseneters en 
lawaai. Ja...Knuffelen is leuk. Kezen ook, maar lukt 
niet zonder prostaat. 
Zo kom ik op Kantoor. Dat is in de zorg groot en 
belangrijk geworden. Privatisering heeft niet 
geleid tot minder administratie. 

Onlangs wilde ik een 
second opinion (nee 
niet over K) en kreeg 
een ZorgDomein 
nummer van mijn 
huisarts. Belde het 
ziekenhuis voor de 
afspraak. Nee meneer, 
u moet online een 
formulier indienen. 
Okee, gedaan. 
Ik wachtte af, maar hoorde niets, dus bellen. 
Nog zes wachtenden voor mij. Niet erg, voor iets 
belangrijks neem ik de tijd. Helaas, afspraak was 
niet ingepland, want medisch dossier ontbrak. 
O? Sorry. ›

Een K-verhaal

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

Nee meneer, Nee meneer, 
u moet online u moet online 
een formulier een formulier 

indienenindienen
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Ah.. hebt u nog even?
Ik dus bellen met het centrale Kantoor van de 
Kliniek. Nog vijf wachtenden voor mij. Nee, 
dit kon niet telefonisch, ik diende online een 
aanvraagformulier in te vullen en op te sturen 
met een kopie van mijn paspoort, met afgedekt 
burgerservicenummer. Okee, ik ben wel oud 
maar niet suf, dus hup alles in de mail. En weer 
afwachten. Er kwam geen uitnodiging voor de 
second opinion, dus maar eens bellen. Vier 
wachtenden.. Nee meneer Oerlemans, uw dossier 
hebben we niet ontvangen. 
Ik wéér de Kliniek bellen: toets één voor 
spoedgevallen. Acht spoedgevallen voor mij.. 
Dan een bereidwillige dame die mij van dienst 
wil zijn. Had ik een bevestiging ontvangen? 
Ja. Door wie getekend? Mellany, zeg ik naar 
waarheid. Geen achternaam? Nee. En met een 
Griekse y? Ja. Ze zet mij in de wacht. Bedankt 
voor uw 'engelengeduld', was het Hilversum? 
Nee daar woonde ik vroeger geef ik toe. Nu is het 
Den Bosch. Ah.. hebt u nog even? Het spijt haar, 
maar ook in den Bosch geen dossier. Zij gaat 
overleggen met haar leidinggevende. 
Gelukkig heb ik engelengeduld en Kafka heb ik 
ook gelezen.

Haar leidinggevende heeft mijn dossier 
gevonden. Nu gaat zij het zelf persoonlijk meteen 
opsturen naar den Bosch dan ligt het morgen al 
in het inbakje van de arts die het moet tekenen.
Ruim een week later bel ik het ziekenhuis. 
Nee, niets ontvangen. Hebt u de mail gecheckt? 
Kortaf: die checken wij elke dag meneer.
Dan maar weer de Kliniek bellen. Ja hoor, uw 
dossier is de 18e verzonden. (Het is inmiddels de 
26e). Niet ontvangen? Dan kunnen we een kopie 
opsturen. Hebt u even? Overlopend van spijt 
komt ze terug. Sorry, dat wordt volgende week 
want uw arts dokter G is met vakantie. 
Dokter G? Ik ken geen dokter G. O... hebt u even? 
Komt ze terug met nog meer spijt; niet dokter G,
maar een collega is met vakantie. En het zit in 
háár computer. Haal het eruit, adviseer ik, en 
mail het naar de collega's die erop wachten. Of ik 
nog even heb? Duurt erg lang, maar haar spijt is 
dan ook erg groot, want het kan niet en mag niet 
vanwege mijn privacy.   

Mijn prostaat in beeld
Privacy? Het meisje wist natuurlijk niet dat ik 
prostaatkanker heb. Dan is privacy geen punt 
meer. Je krijgt het gevoel dat je intieme delen 
openbaar Kunst-bezit zijn. Zelden hebben zoveel 
dames en heren – vaak tegelijkertijd – mij in het 
Kruis gekeken. 

Herinner me de 
Kittige urologe die 
een video maakte, 
bijgestaan door twee 
witgejaste meisjes. 
Mijn prostaat in 
beeld, drie vrouwen 
in overleg achter 
mijn blote Kont. Ja 
ik zag het ook: zwart randje. Foute boel. Biopts 
nodig. Gleasonscore 9.

Ik verhuisde naar het AvL want daar had ik – via 
een andere tumor – al vrienden gemaakt. Het is 
een gespecialiseerd K-ziekenhuis. Mijn dossier 
kwam achter mij aan, per mail, zonder gezeur. 
Tijdens mijn afspraak was het nog niet binnen, 
maar geen probleem, meneer kon meteen even 
naar dokter B. Die bleek te beschikken over een 
ligstoel met beenverheffing. Gynecoloog? Nee, 
ik moest in de stoel want hij ging biopts nemen. 
Biopts? Die hebben we toch al? Je moet in een 
ziekenhuis niet eigenwijs zijn: wij vertrouwen 
alleen onze eigen waarneming, verklaarde dokter 
B. Dit geldt kennelijk voor alle dokters, want 
er zijn nog vaker biopts genomen. En dat werd 
steeds pijnlijker. 
Ja, ik zat ineens in een sneltrein over een 
achtbaan, op weg naar onderzoeken, 
lymfklierverwijdering, bestralingen, extra 
bestralingen en hormoontherapie. Wie maalt 
er nog om privacy, je prostaat ligt op straat, bij 
wijze van spreken.

Mijn PSA daalde naar 1.7  
Van hormonen word ik sikkeneurig, dus ik 
doorbrak het protocol en stopte ermee. Dat ging 
vijf jaar goed, tot PSA score 18.5. Moest ik er toch 
weer aan geloven, aan de bicalutamide. Mijn PSA 
daalde naar 1.7 en ik miniseerde geleidelijk de 
dosering ten behoeve van mijn humeur. Helaas, 
na een half jaar weer gestegen naar 2.7, dus in 
overleg met mijn huisarts terug naar de volle 
dosis (50 mg. per dag). 
Nu ik dit schrijf zijn we twee maanden verder. 
Heb net bloed laten prikken... Werkt de 
bicalutamide nog?  Hoera, ben terug naar 2.2. n

*Een psa meting moet je zelf aanvragen bij je huisarts, 
die lang niet altijd meewerkt. Want een verhoogde PSA 
hoeft geen kanker te zijn. Dan is uitgebreid onderzoek 
zonde van de moeite en kosten. Maar, bij een PSA van 
+10 is de kans op kanker groot. Voor mannen is er geen 
tweejaarlijks onderzoek, zoals voor vrouwen. 

Wij vertrouwen Wij vertrouwen 
alleen onze eigen alleen onze eigen 

waarneming, waarneming, 
verklaarde dokter Bverklaarde dokter B
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Gestolde emotie
De arts vertelt dat je kanker hebt.
Ongeloof, verslagenheid en paniek nemen bezit van je.

Het lijkt of al jouw gedachten bevriezen
en de waarneming van je omgeving stil komt te staan.

Heb je het goed gehoord of begrijp je niet goed wat de 
arts je heeft gezegd?
Je wilt vluchten, ver weg van de uitslag die je is 
meegedeeld.

De pijn is zo intens, je innerlijke systemen lijken 
overbelast te raken.
Je stapt werkelijk uit je zielenpijn en verplaatst deze naar 
je overlevingsdeel.

Overleven is wat je wilt en geen pijn voelen.
Deze emotie mag er even zijn, maar laat het niet stollen.

Als het overlevingsdeel je emotie weer grotendeels heeft 
gerangschikt,
komt er ruimte in je hoofd om samen met je omgeving,
de strategie te bepalen hoe je de kanker gaat aanpakken.

Kijk oprecht naar jezelf, laat je zielenpijn niet stollen,
maar kom na zo’n levensveranderend bericht terug in je 
Kracht.

Rob Thiele
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 Berrie van der Heide 

In het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein 

zijn naast de urologen en oncologen die zich 

inzetten voor de diagnose en behandeling 

van prostaatkankerpatiënten ook een 

verpleegkundig specialist andrologie en een 

uroloog met specialisatie andrologie werkzaam. 

Wij spraken met Jeanette Verkerk, 
verpleegkundig specialist andrologie, uroloog 
Roderick van den Bergh en zijn collega-uroloog 
Jack Beck die gespecialiseerd is in andrologie 
over wat het belang is van andrologie bij 
prostaatkanker.

Wat is andrologie?
Op de vraag wat andrologie nou precies is 
antwoord Verkerk dat andrologie de tegenhanger 
is van gyneacologie. ‘Het is mannenzorg op 
het gebied van de voortplantingsgeneeskunde 
en de seksuele geneeskunde.’ Beck vult 
aan: ‘Omdat prostaatkanker vaak op latere 
leeftijd aan de orde is, speelt met name het 
onderdeel seksuele geneeskunde een rol bij de 
prostaatkankerpatiënt.’ 

Onderdeel nazorg
Beck: ‘De impact op seksuele functies is 
de belangrijkste bijwerking van vrijwel alle 
behandeling voor prostaatkanker. Met name na 
opereren of bestralen in het kleine bekken kom 
ik in beeld. Dit onderdeel van de nazorg is wat ik 
noem de seksuele revalidatie. Liefde is van alle 
leeftijden en ieder stel beleeft intimiteit op een 
andere manier. Die intimiteit in een relatie is in › 

Het belang van 
andrologie bij 
prostaatkanker  

Jack Beck: 
Seksuele geneeskunde speelt een 
rol bij de prostaatkankerpatiënt. 

Roderick van den Bergh: 
Sommige stellen zijn tot op zeer 
hoge leeftijd seksueel actief

Jeanette Verkerk: 
Andrologie is de tegenhanger 
van gyneacologie.
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onze samenleving veelal 
sterk penetratiegericht. 
Als er dan sprake is van 
bijvoorbeeld verlies van 
urine bij een zaadlozing 
of erectieproblemen dan 
is het goed om door te 
spreken of daar wat aan 
te doen is.’ 

Bespreken seksuele 
functies
Van den Bergh voegt 
toe: ‘Vergeet ook niet 

dat ADT (Androgeen Deprivatie Therapie, red.) of 
hormoonbehandeling zoals dat vaak genoemd 
wordt, steeds langer wordt ingezet en tegenwoordig 
vaak in combinatie met chemotherapie of nieuwe 
generatie hormonale medicatie. Op de lange 
termijn hebben gevolgen als verminderd libido 
en erectieproblemen soms grote impact op de 
patiënt en zijn partner. Ik vind daarom dat het 
totale plaatje bekeken moet worden. De patiënt 
moet niet alleen recht hebben op de beste zorg 
door een team van gespecialiseerde artsen, maar 
je moet dat steeds breder trekken.’ Daar springt 
Verkerk in: ‘Dat is ook de reden waarom bij ons 
bijvoorbeeld bij de tweede controle-afspraak 
na een operatie standaard een gesprek met mij 
als verpleegkundig specialist andrologie wordt 
ingepland. In dat gesprek, waar veelal ook de 
partner bij aanwezig is, bespreek ik of en hoe de 
seksuele functies van de patiënt werken. Soms 
kunnen dan pillen, een injectie, een vacuümpomp 
of een erectieprothese een oplossing bieden als 
bijvoorbeeld sprake is van erectieproblemen.’ Van 
den Bergh: ‘Over die seksuele functies moet je ook 
nooit vooringenomen zijn als arts. Sommige stellen 
zijn tot op zeer hoge leeftijd seksueel actief en dan 
kunnen ook op die leeftijd erectieproblemen een 
issue zijn en de kwaliteit van leven beïnvloeden.’ 

Seksuele revalidatie
‘Uit de literatuur blijkt dat veel mannen 
die gebruik maken van een erectieprothese 
aangeven dat ze achteraf gezien graag eerder 
zelf op het idee gekomen waren of door hun 
arts gewezen waren op de mogelijkheid van een 
erectieprothese. Na een prostaatverwijdering 
kan de penis met de tijd kleiner worden en 
vroegtijdige inzet van een erectieprothese is dan 
aan te bevelen. De meeste grote centra hebben 
wat ik noem andrologische interesse. Als echter 
de andrologische zorg standaard zou worden 
ingeweven in de prostaatkankerzorg, dan zou 
er naar mijn idee minder praktijkvariatie zijn. 
Ik ben trots op de terugkomdag die wij sinds 

2012 jaarlijks organiseren voor mannen waar de 
prostaat van is verwijderd. Na die eerste fase 
waarin men vaak denkt “ik ben blij dat ik het heb 
overleefd”, komt dan een fase waarin verminderde 
seksuele functies aan de orde kunnen zijn. Wij 
bespreken dan nadrukkelijk ook, als onderdeel 
van de nazorg, de seksuele revalidatie. Volgens 
de literatuur kiest slechts 2% van de patiënten na 
RALP (Robot Assisted Laparascopic Prostatectomy) 
voor een erectieprothese. Onbekendheid met de 
erectieprothese bij patiënten en urologen kan een 
verklaring zijn voor dat lage percentage. Verder 
wordt dit percentage van 2% erectieprotheses niet 
bij alle prostaatkankercentra gehaald. Daar ligt nog 
een uitdaging. ‘, aldus Beck.
 
Andrologie in opleiding
Op Zorgkaart Nederland is terug te vinden dat er 
in Nederland elf urologen zijn met de specialisatie 
andrologie. Op vraag of dat niet een wat mager 
aantal is gezien het aantal ziekenhuizen in 
Nederland antwoord Beck: ‘Bij iedere uroloog 
is andrologie een onderdeel van de opleiding. 
Iedere uroloog wordt in de breedte van ons vak 
opgeleid en vervolgens kiest ieder weer zijn eigen 
specialisatie binnen de urologie. In die zin is 
andrologie nog een niche, die, naar mijn idee, meer 
aandacht verdient.’  Verkerk: ‘Zo werkt het bij ons 
als verpleegkundig 
specialisten ook. 
Je specialiseert je 
na verloop van tijd 
en in mijn geval heb 
ik me binnen de 
urologie meer dan 
gemiddeld verdiept 
in de andrologie.’ 

Van den Bergh tot 
slot: Het zou mooi 
zijn als andrologie 
in alle centra meer 
nog dan nu het 
geval is standaard 
onderdeel van het zorgpad bij een patiënt wordt. 
Dat zijn we hier aan het toepassen en we zien 
dat we daarmee de voorlichting en nazorg bij de 
prostaatkankerpatiënt naar een hoger plan tillen! n

12

Liefde is van Liefde is van 
alle leeftijden alle leeftijden 
en ieder stel en ieder stel 

beleeft intimiteit beleeft intimiteit 
op een andere op een andere 

maniermanier

Over die Over die 
seksuele seksuele 

functies moet je functies moet je 
ook nooit voor-ook nooit voor-
ingenomen zijn ingenomen zijn 

als artsals arts
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Behandelingen voor prostaatkanker hebben vaak invloed op seksueel functioneren

Prostaatkanker-
behandeling; einde 
van seksleven?

 Harm Kuipers 

PKS organiseerde in juni 2021 een 

webinar ‘Leven met de gevolgen van 

prostaatverwijdering’. Dit webinar is te bekijken 

op prostaatkankerstichting.nl, onder het tabje 

'Voor u'. Wij doen kort verslag van twee van de 

zes presentaties, die beide over seksuele (dis)

functie gaan. 

Behandelingen voor prostaatkanker hebben vaak 
invloed op seksueel functioneren. De zenuwen 
die de erectie mogelijk maken liggen dicht 
tegen de prostaat aan, waardoor er zowel bij 
operatie als bestraling schade aan deze zenuwen 
kan ontstaan. Afhankelijk van de hoeveelheid 

zenuwschade is spontane erectie tijdelijk en 
soms permanent onmogelijk. 

Dr. Reisman, uroloog en seksuoloog bespreekt 
seksualiteit en intimiteit. Deze thema’s worden 
in de spreekkamer vaak onvoldoende of 
helemaal niet besproken. De dokter heeft 
weinig tijd en de patiënt vindt het een lastig 
onderwerp. Ook tussen partners wordt dit 
onderwerp vaak vermeden. Mannen kunnen 
zich door het onvermogen een erectie te krijgen 
in hun mannelijkheid aangetast voelen en de 
partner vermijdt het onderwerp vaak uit vrees 
de patiënt te kwetsen. Sommige mannen durven 
hun partner na de ingreep zelfs niet meer aan te 
raken, waardoor een belangrijk onderdeel van 
intimiteit verloren gaat. Dat is jammer want een 
gezond seksleven is belangrijk voor ›

Aanraking, Aanraking, 
knuffelen en knuffelen en 
liefkozen zijn liefkozen zijn 
belangrijkebelangrijke

 onderdelen van  onderdelen van 
intimiteitintimiteit
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zowel de fysieke als mentale 
gezondheid van ieder mens. 
Het belangrijkste seksuele 
orgaan is het brein, het grootste 
is de huid. Aanraking, knuffelen 
en liefkozen zijn belangrijke 
onderdelen van intimiteit. En 
ook als penetratie niet lukt, 
verschillende onderdelen en 
varianten van intimiteit en 
seksualiteit zijn nog wel goed mogelijk. Dr. Reisman 
geeft aan dat mannen in het algemeen vooral op 
‘de daad’ gericht zijn, terwijl veel vrouwen intimiteit 
en gevoelens juist belangrijk vinden. Dr. Nicolai, 
uroloog en seksuoloog, verwoordt het als volgt: 
vrouwen moeten in het algemeen liefde voelen 
om seks te hebben, terwijl veel mannen juist seks 
nodig hebben om liefde te voelen. Een seksuoloog 
kan vaak helpen om intimiteit en seksualiteit weer 

een plek in de relatie 
te geven.

Dr. Nicolai bespreekt 
erectiestoornissen 
na behandeling voor 
prostaatkanker en 
wat je er technisch 
gesproken aan kunt 
doen. Ze doet dit 
aan de hand van vijf 
‘’P’s”: praten, pillen, 
pompen, prikken en 
prothese. 

Praten
Een erectiestoornis is niet iets om je voor te 
schamen. Praten kan helpen de schaamte te 
overwinnen en om te onderzoeken hoe belangrijk 
intimiteit en seks voor de patiënt en zijn partner 
zijn en welke behoeften en wensen er zijn op dat 
gebied. Daarna kan naar technische oplossingen 
voor de erectiestoornis worden gezocht. 

Pillen
Wanneer erectie en penetratie gewenst zijn 
kunnen erectie pillen zoals Viagra worden 
geprobeerd. Erectiepillen werken alleen maar 
wanneer de geleiding van de seksuele prikkels 
via de zenuwbanen gestuurd kunnen worden. 
Voor succesvol gebruik van de pillen moeten de 
zenuwen intact zijn. Het is belangrijk te weten dat 
het na een prostaatoperatie wel tot 3-4 jaar kan 
duren voor herstelbare zenuwschade is hersteld. 
Als de zenuwen wel geleiden is het belangrijk 
om de erectiepil ongeveer een uur voor de seks 
te nemen. Erectiepillen worden niet vergoed en 
één pil kost 4 tot 10 Euro. Mogelijke bijwerkingen 

zijn verstopte neus, rood hoofd, 
hoofdpijn en maagpijn. Mensen die 
medicatie voor bloeddruk 
en/of hartklachten gebruiken 
doen er goed aan met de arts of 
seksuoloog te bespreken of ze 
erectiepillen mogen gebruiken. 

Pomp
Voordeel van een (vacuüm)pomp 

is dat het een eenmalige aanschaf is en de pomp 
door iedereen en bij elke medicatie kan worden 
gebruikt. Het gebruik vraagt wel wat oefening en 
wordt soms als onnatuurlijk of gedoe ervaren. Als 
het eenmaal lukt heeft 90% van de gebruikers een 
goede erectie, zeker als de pomp gecombineerd 
wordt met een (cock)ring. 

Prikken
Hierbij wordt een stofje in de penis ingespoten 
waardoor na 5-20 minuten een erectie optreedt. 
Het werkt vaak goed, ook bij beschadigde zenuwen. 
Het aanprikken van de penis kan een lichte 
bloeding geven en dat is niet altijd bevorderlijk 
voor de zin in seks. Een ander nadeel is dat de 
aanschaf vrij duur is en ook niet wordt vergoed. 

Prothese
Een prothese kan worden toegepast wanneer alle 
andere opties niet werken of niet mogelijk zijn. 
De uroloog plaatst dan operatief opblaasbare, 
langwerpige ballonnen in de penis die op elk 
gewenst moment via een pompje met steriel 
water kunnen worden gevuld vanuit een reservoir 
in de buikholte. Er zijn wel enkele voorwaarden 
aan verbonden, zoals niet roken, geen ernstig 
overgewicht en de kanker moet genezen of 
langdurig stabiel zijn. Alleen wanneer aan deze 
en nog enkele voorwaarden kan worden voldaan, 
wordt het vergoed. De prothese kent ook nadelen 
zoals kans op infectie van de prothese, pijn en 
her-operatie (nodig bij ongeveer 30%). 

Penisrevalidatie en open mind
Dr. Nicolai wijst erop dat het eigenlijk voor iedere 
man na een prostatectomie met zenuwsparing 
of na bestraling, belangrijk is zo snel mogelijk 
met ‘penisrevalidatie’ te beginnen. Daarmee kan 
de functie van de penis voor zoveel als mogelijk 
worden hersteld of op peil worden gehouden. 
Verder is het belangrijk een ‘open mind’ te hebben 
ten aanzien van seksualiteit omdat de focus niet 
alleen op de erectie moet liggen maar vooral ook 
op het samenzijn en intimiteit. Ook zonder erectie 
is er een heleboel mogelijk in de slaapkamer. n

HetHet
 is belangrijk  is belangrijk 

een ‘open mind’ een ‘open mind’ 
te hebben ten te hebben ten 
aanzien van aanzien van 
seksualiteitseksualiteit



151515

Vanuit de bodem
Een kijkje in de praktijk van de bekkenfysiotherapeut

Wat doen bekkenfysio-
therapeuten eigenlijk?

  Shannon Welgraaf-van Buren

In deze rubriek krijgen jullie een indruk hoe een 

gemiddelde werkweek van mij er uitziet.

Algemene fysiotherapie bestaat ruim 125 jaar in 
Nederland, een groot deel van de Nederlandse 
bevolking wel weet wat fysiotherapie inhoudt 
maar dat geldt niet voor bekkenfysiotherapie. 

Geschiedenis
Bekkenfysiotherapie onstond eind jaren veertig 
van de vorige eeuw. Het bestond toen vooral 
uit het begeleiden van zwangere vrouwen. 
In 1981 werd de Nederlandse Vereniging voor 
Fysiotherapeuten in de Pre – en Postnatale 
gezondheidszorg (NVFP) opgericht. Wegens 
groeiende interesse ontstond in 1993 naast 
deze vereniging ook de Vereniging voor 
Bekkenbodemproblematiek. Beide verenigingen 
zijn in 1994 gaan samenwerken, zo ontstond het 
vak bekkenfysiotherapie. 
Sinds 2017 is dit de Nederlandse Vereniging 
voor Bekkenfysiotherapie. Inmiddels is de 
bekkenfysiotherapieopleiding een Master of 
Science opleiding geworden.

Bekkenfysiotherapie is veel breder dan 
alleen het behandelen van vrouwen die 

tijdens hun zwangerschap of na hun bevalling 
bekkenklachten hebben.

We behandelen vrouwen en mannen met 
pijnklachten aan het bekken, lage rug, buik en 
bekkenbodemspieren, maar ook vrouwen en 
mannen met verlies van urine en/of ontlasting, 
constante aandrang om te plassen en/of 
te ontlasten, zwaar drukkend gevoel in de 
onderbuik en problemen op seksueel gebied. 
Wij spelen ook een belangrijke rol voor en na 
prostaatoperaties.

Mijn werk als bekkenfysiotherapeut
Sinds 2001 werk ik met bekkenpatiënten 
en in 2014 werd ik Master of Science in de 
bekkenfysiotherapie.

Drie dagen per week werk ik voor Weeda van den 
Berg fysiopraktijken in Hellevoetsluis. 

Daarnaast werk ik een halve dag per week op de 
bekkenbodempoli in het Spijkenisse Medisch 
Centrum en het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in 
Dirksland.

Maandag (in de praktijk)
Het grootste deel vandaag zag ik vrouwelijke 
patiënten, maar ook enkele mannelijke 
patiënten. Eén van deze mannen, ›

Shannon Welgraaf–
van Buren

De ingang en behandelkamer van de Weeda van den Berg fysiopraktijken in Hellevoetsluis
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52 jaar oud, kwam met het volgende 
probleem: 

‘Ik heb angst dat ik in de file sta en 
dan niet kan plassen’.

Iets wat meer mensen zullen 
herkennen. Het idee dat je 
voorlopig niet kan plassen is ook 
spannend!

Door deze angst kreeg hij een enorme 
plasaandrang en pijn in zijn onderbuik. 

Via een verwijzing van de uroloog, die niets 
afwijkends had gevonden, kwam hij voor 
bekkenfysiotherapie bij mij terecht. De uroloog 
had hem medicijnen voorgeschreven om zijn 
plasaandrang te onderdrukken en hem het advies 
gegeven bekkenbodemoefeningen te gaan doen.

Naast de bekkenbodemoefeningen heb ik hem 
gevraagd een plasdagboek in te vullen. Je vult dan 
drie dagen je plas- en drinkgedrag in waardoor je 
het plas- en drinkgedrag heel inzichtelijk krijgt. 

Bij deze meneer was goed zichtbaar dat hij 
op andere momenten wel zijn plas lang kon 
ophouden en dat zijn blaas heel goed gevuld kon 
worden. Met behulp van deze gegevens kon ik 
deze meneer een stukje inzicht en ook vertrouwen 
geven.
Dit inzicht in combinatie met bekkenbodem-
oefeningen resulteerde in een voorspoedig herstel 
van zijn aandrang klachten.

Dinsdag (praktijk en ziekenhuis)
Vanmorgen kwam er een man (28 jaar) op consult. 
Deze man was een aantal weken geleden naar 
mij doorverwezen door de uroloog met de 
diagnose ‘precox ejaculatio’. Dat wil zeggen dat 
deze man last had van vroegtijdig klaarkomen. 
Na onderzoeken door de uroloog bleek bij 
hem het probleem te zitten in een overactieve 
bekkenbodem.

De bekkenbodem speelt een belangrijke rol 
bij het orgasme van de man en in dit geval de 
controle over de zaadlozing. Door middel van 
bekkenbodemoefeningen en speciale oefeningen 
die gericht zijn op het weer onder controle krijgen 
van de zaadlozing kunnen mannen behandeld 
worden door bekkenfysiotherapeuten.

Deze man was de behandeling gestart met 
oefeningen voor het vergroten van zijn awareness 
van de bekkenbodem en de controleoefening 

voor de zaadlozing. En met succes! Nog niet bij 
alle zaadlozingen kwam de controle terug maar bij 
zeker de helft ging het een stuk beter en had hij 
meer controle over zijn zaadlozing.

’s Middags werkte ik in het ziekenhuis 
op de bekkenbodempoli. Op deze poli 
zien we multidisciplinair vrouwen met 
bekkenbodemklachten. Denk daarbij aan 
verzakkingsproblemen en/of urineverlies.

Binnen ons team onderzoek ik of deze patienten 
van hun klachten af kunnen komen met behulp 
van bekkenfysiotherapie.

Woensdag (in de praktijk)
Binnen ons werkveld zien we ook vrouwen die 
na hun bevalling last hebben gekregen van hun 
bekken. De dame (32 jaar) die ik vandaag weer 
zag was acht weken geleden bevallen en kon 
nauwelijks meer lopen. Met deze dame ben ik 
gaan oefenen in onze oefenzaal. Daar doen we 
stabiliserende oefeningen en bouwen we het 
lopen weer op.

Donderdag (in de praktijk)
Het plasdagboek kon vandaag weer ingezet 
worden. 

Een man (56 jaar) kwam op consult en had last van 
nachtelijk plassen. Hij moest per nacht drie keer 
zijn bed uit om te plassen.

Vandaag kwam hij voor de tweede afspraak met 
een volledig ingevuld plasdagboek. 

Direct kwam de oorzaak van het nachtelijk 
plassen naar voren; deze meneer dronk voor het 
slapengaan een halve liter cola. 

Drink je veel voordat je gaat slapen dan zul je er 
uit moeten om te plassen, van cola weten we ook 
dat dit blaasprikkelend werkt, dus was het advies 
aan deze man: geen halve liter cola meer drinken 
vlak voor het slapen gaan.

Zo hebben jullie een kijkje kunnen krijgen in 
mijn werkweek. Er was nu te weinig ruimte om 
uitgebreid een patiëntcasus te bespreken. n

De bekken-De bekken-
bodem speelt bodem speelt 

een belangrijke een belangrijke 
rol bij het rol bij het 

orgasme van de orgasme van de 
manman

Vragen voor de volgende rubriek
Mochten jullie vragen hebben over 
bekkenfysiotherapie of bekkenfysiothera-
peutisch gerelateerde klachten, mail deze 
dan naar de redactie. In Nieuws 42 zal ik 
deze dan behandelen en beantwoorden.
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Vragen voor de volgende rubriek
Mochten jullie vragen hebben over 
bekkenfysiotherapie of bekkenfysiothera-
peutisch gerelateerde klachten, mail deze 
dan naar de redactie. In Nieuws 42 zal ik 
deze dan behandelen en beantwoorden.

 Harm Kuipers en Ad Sitsen

Mensen schrikken vaak bij het horen van de 

diagnose kanker en krijgen daarna vooral 

behoefte aan informatie. Vaak willen ze, 

wanneer het kan, graag ook zelf iets doen om de 

behandeling te ondersteunen.

Internet maakt dat gemakkelijk, want er is 
van alles over behandelingen van kanker te 
vinden. Naast reguliere behandelingen en 
leefstijladviezen kan ook van alles worden 
gevonden over alternatieve behandelingen. 
Deze bieden vaak valse hoop, want allerlei 
aangeprezen pillen, poeders, supplementen en 
behandelingen zijn niet effectief tegen de kanker 
en bijna altijd moeten patiënten de kosten zelf 
betalen. 

Internet, een rommelmarkt
Ofschoon internet veel goeds te bieden heeft, 
zijn er ook nadelen en soms gevaren. Internet 
lijkt op een rommelmarkt, waar iedereen zonder 
enige controle op juistheid, van alles op kan 
zetten. Beloftes die te mooi lijken om waar te 
zijn, zijn dat meestal ook. En wanneer er tegelijk 
producten worden gepromoot die direct via 
internet kunnen worden besteld, moet men 
extra op zijn hoede zijn. Een algemeen advies is 
om vooral websites te raadplegen van officiële 
instanties als Koningin WilhelminaFonds (KWF), 
de Prostaatkankerstichting, kanker.nl, thuisarts.
nl, enz. Die sites geven in het algemeen goede, 
betrouwbare, en genuanceerde informatie. 

Ook boeken kunnen onjuiste informatie 
bevatten
Persvrijheid is een groot goed, maar biedt 
ook charlatans, kwakzalvers en opportunisten 
de kans om halve waarheden en soms 
klinkklare onzin te verspreiden. Wanneer met 
wetenschappelijke termen wordt gestrooid klinkt 
het al snel plausibel. Dat is vaak schijn, want de 

informatie is vaak pseudowetenschappelijk. 
Het promoten en verkopen van dergelijke 
boeken is puur een verdienmodel, vooral 
gebaseerd op wanhoop en beperkte inhoudelijke 
kennis. 

Alternatieve 
behandelingen 
bewust 
tegengewerkt?
Er wordt soms gezegd dat Big Pharma onderzoek 
naar alternatieve middelen tegenwerkt 
omdat ze anders zelf minder dure medicijnen 
zouden verkopen. Er wordt niet bij gezegd 
dat de producenten van de alternatieve 
producten wel zelf flinke winsten opstrijken 
en dat controle op kwaliteit van die producten 
ontbreekt. Diezelfde Big Pharma is belangrijk 
voor de ontwikkeling van nieuwe, werkzame 
medicamenten. Deze middelen moeten aan 
strenge kwaliteitscontroles voldoen en worden 
veelal vergoed door de zorgverzekeraars.  ›

Blijf kritisch
Feit en fictie informatiebronnen

Internet lijkt 
op een rommel-

markt waar 
iedereen van alles 

op kan zetten
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Worden publicaties 
over alternatieve 
behandelingen bewust 
tegengehouden?
Dat wordt soms beweerd, maar 
klopt niet. Publicaties die bij 
niet-reguliere behandelingen 
worden opgevoerd zijn 
vaak niet te controleren 
gevalsbeschrijvingen. Strenge 
kwaliteitscontrole ontbreekt 
en de opzet van de studie is 
vaak van matige of slechte 
kwaliteit. Dergelijke publicaties worden door 
wetenschappelijke tijdschriften dan ook 
afgewezen. Wetenschappelijke tijdschriften 
hanteren een strenge kwaliteitscontrole en leggen 
elk aangeboden artikel voor aan enkele experts, 
zonder dat die weten wie de auteurs van het 
artikel zijn (blinde peer-review). Alles wat niet aan 
de kwaliteitseisen voldoet wordt geweigerd voor 
publicatie. Om een idee te geven, meer dan 50% 
van alle door onderzoekers aangeboden artikelen 
naar wetenschappelijke tijdschriften wordt 
afgewezen, omdat het niet aan de kwaliteitseisen 
voldoet. Publicaties die niet in een erkend 
wetenschappelijk tijdschrift zijn verschenen en 
geen blinde peer-review hebben ondergaan, 
voldoen bijna nooit niet aan wetenschappelijke 
kwaliteitscriteria. 

Alternatieve behandelingen moeilijk te 
onderzoeken?
Uit de alternatieve hoek wordt vaak beweerd dat 
alternatieve behandelingen zich niet lenen voor 
regulier wetenschappelijk onderzoek. Dat is onzin, 
want ook alternatieve behandelingen kunnen met 
gangbare wetenschappelijke methodes worden 
onderzocht. Wanneer bij goed opgezette studies 
werkzaamheid wordt aangetoond, zal het ook 
opgenomen worden in reguliere behandelingen. 
Is dat niet het geval, dan is effectiviteit simpelweg 
(nog) niet overtuigend aangetoond. 

Placebo-effect ook 
waardevol
Sommige patiënten proberen 
alternatieve behandelingen onder 
het motto ‘baat het niet, het 
schaadt ook niet’. Dat klopt helaas 
niet altijd. Sommige producten 
kunnen wel degelijk bijwerkingen 
geven en soms echt schadelijk zijn 
(Nieuws 14, 2015).

Ofschoon van alternatieve 
behandelwijzen geen significant 

effect op de kanker is gevonden, worden in 
enkele buitenlandse klinieken alternatieve of 
complementaire behandelingen aangeboden 
naast de reguliere behandeling. Dat gebeurt 
omdat het voor veel patiënten goed voelt om ook 
zelf iets kunnen doen ter ondersteuning van de 
behandeling. Veel patiënten blijken bijvoorbeeld 
voedings-technisch gezien niet optimaal te eten en 
door voedingsaanpassing komen ze in een betere 
voedingstoestand. En alleen daardoor al voelen ze 
zich vaak beter. 

Een placebo-effect speelt ook vaak een rol. 
Wanneer een patiënt de verwachting heeft dat een 
behandeling (ook als dat niet meer is dan bijv. een 
capsule met wat poedersuiker), of een bepaalde 
voeding positief werkt, treden in de hersenen 
soms veranderingen op, waardoor de patiënt zich 
beter gaat voelen. Dit placebo-effect is ook een 
belangrijk mechanisme bij homeopathie en andere 
zogenaamde alternatieve behandelingen. Zich 
beter voelen, ook al is dat een placebo-effect, kan 
beslist een positief effect hebben op gevoel van 
welbevinden.

Gesprek over alternatieve behandelwijzen 
stokt vaak
Veel artsen reageren sceptisch wanneer 
patiënten naar alternatieve behandelwijzen 
vragen. De scepsis is meestal gestoeld op 
het ontbreken van een wetenschappelijk 
aangetoonde werking. Een pertinente afwijzing 
van dergelijke behandelingen maakt het voor 
patiënten vaak lastig om deze ter sprake te 
brengen. Hoewel van artsen verwacht moet 
worden dat zij onbewezen behandelmethoden 
afwijzen en patiënten daarover voorlichten, 
kan enige inhoudelijke kennis van alternatieve 
behandelingen de communicatie met de patiënt 
een stuk gemakkelijker maken. En bovendien kan 
de arts dan waarschuwen voor mogelijke en soms 
gevaarlijke bijwerkingen of interacties met andere 
gebruikte middelen. n

Sommige 
producten kunnen 

wel degelijk
bijwerkingen

geven en soms 
echt schadelijk zijn
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Het is geen luiheid. Het is lethargie. Ik zit in een 

stoel en staar voor mij uit. Om mij heen is de 

wereld druk in beweging. 

Mijn echtgenote zingt in de verte. De tuinman veegt 
bladeren weg, ik hoor het ritmische geruis van zijn 
bezem. Het is heerlijk om in de zon te zitten, maar 
ik geniet er niet van. Ik zeg dat ik moet genieten. 
Het lukt niet erg. Mijn benen zijn zwaar en ik moet 
mijn tanden op elkaar zetten om in beweging te 
komen. Onzeker voelt het. Maar ik moet dit een 
keer opschrijven, misschien dat het helpt. 

Toen ik klein was zei 
mijn moeder dat ik 
humeurig was. Jij gaat 
zingend naar de wc 
en komt er met een 
pesthumeur vanaf. 
Dat zei ze. En het is 
nog steeds zo. Mijn 
stemming kan van het 
ene op het andere 
moment omslaan en 

dan heb ik een hekel aan alles en iedereen. 
Het is een merkwaardig ongeluksgevoel dat 
nergens op gestoeld is, want ik ben gelukkig. Ik heb 
de mooiste relatie die een mens zich kan wensen, 
met precies de mens die bij mij hoort, mijn grote 
liefde. Toch lukt het niet om het gevoel dat hierbij 
hoort voortdurend vast te houden. 
Soms raak ik de verbinding kwijt met mezelf, dan 
drijf ik weg. Het is veel erger geworden toen ik mij 
ervan bewust werd dat mijn kanker nooit meer 
zou overgaan. In het begin kon ik het nog ervaren 
als een avontuur. Zo omschreef mijn arts het 
ook: avonturen in prostaatkankerland, hiermee 
refererend aan mijn humoristische vertellingen 
over mijn ziekenhuis ervaringen. 

Pappen en nathouden
Het ging pas echt mis toen ik wist dat ik in fase drie 
was terechtgekomen en dat het een kwestie was 
geworden van pappen en nathouden. Palliatieve 
therapie, zo heet dit.  Er kwam meer onrust in mijn 
lijf en mijn neiging om het leven te ontlopen werd 
sterker. Leven werd zwoegen en vaak diep zuchten. 
De bijwerkingen van de dubbele hormoonkuur 
waarmee ik driekwart jaar eerder was gestart waren 
mij niet verteld, maar op het internet kon ik ›

Het is heerlijk om Het is heerlijk om 
in de zon te zitten, in de zon te zitten, 
maar ik geniet er maar ik geniet er 

niet vanniet van

Depressie
 Mijn stemming kan van het ene op het andere moment omslaan

Evaringsverhaal
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ze uitgebreid beschreven vinden. In de kern komt 
het erop neer dat je energieloos wordt. Dat het 
moeite kost om op te staan. Dat je eigenlijk niets 
wilt. Dat is het gevoel. Het hoofd dwingt je vooruit. 
Kom op, er is nog zoveel om van te genieten. 
Alleen weet je niet meer hoe genieten voelt. 

Toch ging het best goed. Hoewel mijn uroloog 
het afkeurt, gebruikte ik allerlei vitaminen en 
supplementen waarvan ik gelezen had dat ze 
wellicht helpen. Ik ben een graver, een zoeker, ik 
wil altijd alles weten en graaf op het internet door 
bergen informatie over prostaatkanker. Natuurlijk 
slik ik ook de mij voorgeschreven hormoon pillen. 
Want ik wil nog niet dood, ik wil nog heel lang 
samen zijn met de liefste mens die ik ken. 

Er wordt veel goeds toegedicht aan wietolie en 
dus ben ik daar mee gestart. Een goede vriendin 
leverde het eerste flesje, nu bestel ik het gewoon 
online. Paar druppels voor het slapengaan. Daarbij 
adviseerde mijn vriend de dokter om een sterke 
dosis melatonine te gebruiken. In de vrije handel 
niet sterker te krijgen dan 
5 milligram per capsule, 
maar op recept kreeg ik 
25 milligram. 
Waarom meld ik dit? 
Omdat ik denk dat het 
mij positief hield en in 
controle met mijzelf. 
Ondanks de hormoonkuur 
bleef ik – nou ja – redelijk 
mijzelf, hoewel toch ook 
niet helemaal. Het diepe 
zuchten bleef. Maar we 
hadden het druk, zaten 
in een grote verandering, 
ander huis, verbouwingen, onderweg naar iets 
nieuws. Dat kostte het beetje energie dat ik nog 
had. Ik moest er even uit, rust en ontspanning 
zouden me goed doen. Dacht ik. Maar in alle rust 
ging het juist mis.

Ik was er niet bij
In een prachtige omgeving onder een stralend 
blauwe hemel verloor ik mijzelf beetje bij beetje. 
Ik kreeg het pas echt in de gaten toen ik een 
partijtje golf ging spelen. Ik was er niet bij. Een 
ander speelde mijn partij en ik keek ernaar en 
het interesseerde me geen donder of het goed 
ging of fout. We spelen met een vriendengroepje, 
altijd fanatiek. De verliezer betaalt het drankje 
na afloop. Ik verloor uiteraard, maar ook dat 
kon me geen donder schelen, hoewel ik normaal 
gesproken niet van verliezen houd. Maar wat is 
nog normaal als je kanker hebt?

De dagen erna voelde ik mij steeds ongelukkiger, 
terwijl de wereld om mij heen mij vertelde dat 
het een leuke vakantietijd was. Het liep tegen 
Kerstmis, feest van het licht. Maar voor mij was het 
duister. Het hielp niet echt dat ik op Kerstavond 
mijn broertje heb verloren, het grootste verdriet 
dat ik ooit heb gevoeld. Lang geleden, maar nooit 
geheeld. Mijn hoofd tegen de muur gebonkt, 
gehuild tot ik geen tranen meer had, ik kan het 

nooit vergeten. Een trauma, ingekapseld door de 
tijd. 
Maar ik kan mijn emotionele ineenstorting daar 
niet aan wijten. De angst, de boosheid over mijn 
groeiende ziekte moet de oorzaak zijn. 
Een vakantiewereld vol vrolijkheid, het moet leuk 
zijn, is ook leuk voor anderen maar ik ervaar het 
als bedreigend. 

Wat mij is overkomen kan ik niet verklaren. 
Het contrast tussen de uitvergrote sfeer van 
vrolijkheid en kleur en licht en glans en geluk en 
mijn duister gevoel werd opgeblazen als een ›

Het ergst is dat ik Het ergst is dat ik 
mijn allerliefste, de mijn allerliefste, de 

mens van wie ik mens van wie ik 
zoveel houd, van zoveel houd, van 
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ballon in mijn ziel. Het deed meer en meer pijn 
en toen brak er iets. De ballon knapte en ik liep 
radeloos rond en wilde vluchten en 
wist niet waarheen. Tenslotte sloot 
ik mij op in een donkere kamer 
en ik zag mijzelf dood gaan. Het 
was goed om dood te gaan op dat 
moment, ik zweefde boven mijzelf 
en raakte los van de wereld en van 

het heilige moeten. Ik weet wat ik riep: ‘ik houd 
ermee op’ en daarna ‘ik doe niet meer mee’. 
Het ergst is dat ik mijn allerliefste, de mens van 
wie ik zoveel houd, van mij verstootte. Ik duwde 
haar weg, wilde haar niet zien. Ik wilde alleen 
zijn in een donker hoekje en... en ja wat eigenlijk. 
Volledig gestoord dus.

Ik deed haar pijn 
Die nacht zat ik in een stoel te wachten. Ik viel 
soms even in slaap. Uiteindelijk ben ik naar 
bed gegaan en er niet meer uitgekomen. Mijn 
allerliefste liet mij alleen omdat zij dacht dat 

ik dat wilde. Ik verstopte mij in bed. Toen ik er 
eindelijk, laat in de middag, uitkwam omdat mijn 

hersens mij dwongen, 
omdat dit natuurlijk zo 
niet door kon gaan, was 
zij zo klein geworden dat 
ik mij enorm schuldig 
voelde. Ik deed haar pijn, 
dat zag ik wel, maar ik 
kon niet anders. Ik zei 
dat het mij speet, dat het 
niet aan haar lag, niet 
haar schuld was, eigenlijk 
niets met haar te maken 
had en toen voelde ik 
weer die boosheid en 
sloot ik mij opnieuw op 

in de slaapkamer. Diep onder de dekens. 

's Nachts ben ik opgestaan en heb op het 
internet gezocht naar oplossingen. 
Ja, ik deed de test. En ja, ik bleek voor 
86% in een depressie te verkeren. En ja, 
de bijwerkingen van de hormoontherapie 
kunnen heftig zijn en depressie hoort 
daar bij. Problemen met de serotonine, 
elektrische storingen in mijn hoofd. 
Ik besloot om de volgende dag naar 
de vitamine apotheek te gaan om 
hulpmiddelen aan te schaffen. Vitamine 
d3, b3 en b6 en magnesium en Japanse 
paddenstoelen en 5 HTP om de serotonine 
te normaliseren. 

Tanden op mekaar, niet zeuren, dit moet ik 
doen. Ik moet weer normaal zien te worden. 
Ik mis mijn wietolie, denk ik. 
Niet meegenomen op vakantie..haha. 
De mevrouw in de natuur apotheek 
bevestigt dat zij het middel eventueel 
beschikbaar heeft. Haar baas, de dokter, 
gebruikt het ook, weet zij. Maar in Portugal 
waar mij dit overkomt moet je een recept 
hebben voor CBD olie. Gelukkig heb ik 

hier een vriend die huisarts is. Hij belt met 
de eigenaresse van de natuurwinkel en op 
maandagochtend mag ik het ophalen.

Het is zaterdag. Mijn geliefde is jarig en het spijt 
mij zo dat ik niet vrolijk ben. Morgen komen er 
mensen voor een hapje en een drankje. Ik ga 
mijn best doen, heel erg mijn best doen. n

Naam bij de redactie bekend

Ik wil nog niet Ik wil nog niet 
dood, ik wil nog dood, ik wil nog 
heel lang samen heel lang samen 

zijn met de liefste zijn met de liefste 
mens die ik kenmens die ik ken
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 Marijke Galgenbeld

Vandaag ben ik op bezoek bij de nu 52-jarige 

Richard en zijn 47-jarige vrouw Saskia.

 We hebben afgesproken in gesprek te gaan 

over zijn leven na de diagnose prostaatkanker 

vier jaar geleden en de daaropvolgende 

behandelingen.. 

Aan de keukentafel in een kleurrijk appartement 
in hartje Amsterdam ontmoeten we elkaar in 
een mooi gesprek over zijn leven, de dingen die 
hij écht belangrijk vindt, de vele veranderingen 
na de diagnose prostaatkanker, de enorme 
vermoeidheid door de hormoonbehandeling en 
de frustratie zoveel minder te kunnen dan hij zou 
willen op deze (best nog jonge) leeftijd.

Richard was 48 jaar toen hij de diagnose 
prostaatkanker kreeg. Hieraan vooraf ging veel 
tijd verloren door verkeerde inschattingen en 
diagnoses door artsen, waardoor hij al meteen 
begon met een achterstand, in de vorm van 
lymfeklieruitzaaiingen. Na een TURP (een 
ingreep, die wordt gedaan om de binnenkant van 
de plasbuis te verruimen), het 
starten met hormoontherapie 
en 35 bestralingen begon alles 
tot Richard door te dringen. 
Wat was er allemaal gebeurd? 
Omdat dit zoveel was, heeft 
hij hulp gezocht 

bij een psycholoog, die hem een tijd goed heeft 
begeleid.

Waarom wil je graag je verhaal vertellen?
‘Ik mis de verhalen van jonge mannen met 
prostaatkanker. Wij zijn natuurlijk ook in de 
minderheid, want over het algemeen ligt de 
leeftijd hoger. Mijn arts vertelde ons dat de 
gevolgen van de daling van het testosteron 
een grotere impact heeft bij jongere mannen, 
omdat je op die leeftijd meer testosteron hebt 
dan mannen op latere leeftijd. Ik wil graag 
overbrengen wat die vermoeidheid met me doet 
en dat ik zoveel meer wil dan ik nog kan.’

Waar uit zich die vermoeidheid in?
‘Ik voel me heel erg loom, ik heb het gevoel dat 
ik me moet voortslepen. Ik kan dan minder goed 
uit mijn woorden komen, begin te hakkelen en 
ik luister niet meer naar wat er tegen me gezegd 

wordt. Alles wordt kleiner om me 
heen en ik moet dan echt even 
rusten. Ik weet nog steeds niet 
goed waar mijn grenzen liggen en 
merk, dat als ik over mijn grens 
heen ga, mijn grens de dag erna 
veel lager ligt. ›

Ik wil zoveel Ik wil zoveel 
meer dan ik nog meer dan ik nog 

kankan

Hoofd 
versus 
lichaam 
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Richard: ‘Ik mis de verhalen van jonge mannen met prostaatkanker’
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Dat heb ik niet altijd door, dus ga ik nog een keer 
over mijn grens heen en zo gaat dat een paar 
dagen door tot het echt op is.’

‘Maar dat is niet de enige soort vermoeidheid. 
Er is ook nog een mentale vermoeidheid, die 
opkomt na lange gesprekken bijvoorbeeld. Dat 
kan nog versterkt worden door rumoerige ruimtes. 
Dan raak ik overprikkeld. Soms overlappen de 
twee soorten vermoeidheid elkaar. Dat kan ik 
bijvoorbeeld hebben met fietsen door de stad, als 
ik moet opletten in het verkeer én de lichamelijke 
inspanning heb van het fietsen.

Hoe ga je hiermee om? Zou dat kunnen wennen?
‘Ik stel mijn verwachtingen steeds weer bij, maar 
toch loop ik vaak tegen de illusie aan nog van alles 
te kunnen. Dat leeft nog in mijn hoofd. Het is een 
valkuil te denken dat ik alles wat ik vroeger 
moeiteloos deed, nu ook nog gewoon kan doen. 
En dat wennen, ja, dat gaat heel langzaam. 
We hadden vroeger avontuurlijke vakanties, waarin 
niets vastlag. Nu zijn we laatst op een geheel 
verzorgde vakantie gegaan. En zelfs dat heb ik als 
flink vermoeiend ervaren.
 
Vliegt alles je wel eens aan?
‘Ja, geregeld. En het meest nog om jong dood te 
gaan. De kans dat ik mijn pensioen haal is zo goed 
als nul. Op zich heb ik me daar wel bij neergelegd, 
maar aan de andere kant, er zit nog zoveel meer in 
het leven.
En wat me natuurlijk eveneens erg aanvliegt is dat 
ik niet meer kan doen wat ik altijd kon en dus niet 
meer kan zijn wie ik eigenlijk zou willen zijn.

Natuurlijk is dat moeilijk, maar volgens mij wordt 
niet alles bepaald door ‘kunnen’. Je blijft nog altijd 
de waardevolle mens, waarvan gehouden wordt. En 
dát verlies je niet binnen je ziekte.
‘Ja, dat is waar. Mijn mogelijkheden zijn echter 
zoveel beperkter geworden. Niet iedereen woont 
om de hoek en ik heb het juist altijd erg belangrijk 
gevonden om dingen samen met vrienden te doen. 
De kring van degenen die je het meest dierbaar 
zijn, is zo belangrijk. Als ik bij die mensen ben, 
krijg ik energie. En ik heb hen ook veel te bieden, 
bijvoorbeeld een luisterend oor en ik vind het 
fijn iets te doen voor ze. Laatst heb ik dagenlang 
gekookt voor een zieke vriendin. Saskia bracht haar 
het eten dan. Fijn om te doen.’

Maar daar gaat het toch om dan?
‘Ja, het is er ook allemaal wel, maar in mijn hoofd 
zou ik meer willen. Naar het strand met die 
mensen, naar een museum of de bossen in. Nieuwe 
herinneringen maken. Het gaat echter niet altijd 
zoals ik het zou willen. Het lijkt net alsof mijn 
hoofd voortdurend in gevecht is met mijn lichaam.’

We praten met z’n drieën nog even door over hoe 
moeilijk het is te accepteren dat alles zo anders is 
geworden en hoe je binnen dat veranderde leven 
toch kan proberen zo goed mogelijk uit te dragen 
wie je diep van binnen bent. En dat je ondanks je 
ziekte nog zoveel te bieden hebt. n
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De kans dat ik De kans dat ik 
mijn pensioen mijn pensioen 
haal is zo goed haal is zo goed 

als nulals nul
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 Barbara Harterink

Getriggerd door de reacties tijdens de 

interviews die ik in 2020 afnam in verband 

met mijn onderzoek naar Homoseksualiteit 

en prostaatkanker, reageerde ik op de oproep 

in Nieuws van juni 2021; Gezocht: redacteur 

voor artikelen rond prostaatkanker en 

homoseksualiteit.

Dat de redactie meer aandacht wil gaan besteden 
aan prostaatkankerzorg voor de homo-biseksuele 
prostaatkanker patiënt is enorm vooruitstrevend 
in de oncologische patiëntenzorg in Nederland! Na 
een enerverend overleg met twee redactieleden 
van de PKS heb ik, een heteroseksuele vrouw, 

aangegeven graag een artikel te willen schrijven 
over specifieke gevolgen van de behandeling 
voor deze groep. Tijdens de gesprekken voor mijn 
onderzoek kwam de P-spot aan bod…nieuw voor 
mij….en voor veel van mijn collega’s. En als de 
zorgverlener zich niet bewust is van de essentie 
van de p-spot zal het zeker niet besproken 
worden met de patiënt.

Essentieel onderdeel
In Nieuws is al jaren veel aandacht voor 
het verlies van de erectie ten gevolge van 
de behandeling van prostaatkanker. 
Dit gevolg is zowel merkbaar bij de hetero- 
als de homoseksuele man met prostaatkanker. 
Waar nauwelijks aandacht voor is tijdens het 
behandeltraject is het fenomeen P-spot. Dit staat 
voor prostaat-spot en kort gezegd is dit een plek 
in de anus van mannen waar de prostaat voelbaar 
is. Bij het anaal inbrengen van een vinger, penis 
of vibrator/dildo kan de prostaat gestimuleerd 
worden, wat een prettige sensatie geeft en 
seksueel opwindend kan werken. Stimulatie van 
de P-spot kan het orgasme naar een hoger level 
tillen! Niet alle homo/biseksuele mannen hebben 
anaal contact, maar degenen die dat wel hebben, 
zullen herkennen dat de prostaat een essentieel 
onderdeel kan zijn van het seksuele spel en kan 
leiden tot genot.
Tijdens de verschillende gesprekken die ik 
voerde met homo/biseksuele mannen werd 
meerdere keren aangegeven dat zowel na een 
prostatectomie (verwijderen prostaat) als een 
bestraling de prettige sensatie van de prostaat 
verdwijnt. 

Is het een probleem als deze genots-plek 
verdwijnt? Uit het onderzoek ( B.Harterink-Poker, 
2020) blijkt van wel. Enkele mannen gaven aan 
zich voorafgaand aan de behandeling niet bewust 
te zijn van de rol van de prostaat op seksueel 
gebied en daar na de behandeling opeens mee 
geconfronteerd te zijn. ›

De P-spot…de P van 
Prostaat of Pijn??
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Mannen in de ‘bottom-rol’ (ontvanger van anale 
penetratie) werden ineens geconfronteerd met 
het gemis van de P-spot en merkten dat de 
opwindende sensatie ineens weg was. Wat daar in 
de plaats van wel werd ervaren was een pijnlijk en 
ongemakkelijk gevoel tijdens anale penetratie.

Bang voor een oordeel
Tevens vertelden deze mannen dit niet te hebben 
besproken met de specialist/verpleegkundige. 
Ze waren bang voor een oordeel en durfden dit 
niet bespreekbaar te maken. Het had enorm 

geholpen als hen dit vooraf 
aan de operatie/bestraling 
verteld was. Maar daaraan 
voorafgaand is het al 
een gemis dat er niet of 
nauwelijks gevraagd wordt 
naar de seksuele voorkeur 
van de patiënt en als deze 
voorkeur wel bekend is, 
wordt er niet of nauwelijks 
besproken wat een 
behandeling voor een effect 
kan hebben op de seksuele 
beleving van de patiënt en 
eventuele partner.

De moraal van dit verhaal? De P-spot is een 
essentieel onderdeel van het seksuele spel bij 
een deel van de homo/biseksuele mannen. 
Wanneer de prostaat wordt verwijderd of bestraald 
heeft dit effect op het gevoel in de prostaat. 
Door de seksuele voorkeur te bespreken tijdens de 
voorbereiding op de behandeling kan de patiënt 
hierop voorbereid worden én het kan zelfs van 
invloed zijn op de behandelkeuze! n

 

Barbara Harterink werkt in het Deventer 
ziekenhuis als Verpleegkundig specialist- 
uro-oncologie en consulent seksuele gezondheid. 
Zij behandelt en begeleidt met name mannen met 
hormoongevoelige uitgezaaide prostaatkanker 
en ziet daarnaast zeer regelmatig mannen met 
erectiele dysfunctie op haar spreekuur. In het 
kader van haar opleiding Master advanced nursing 
practice (opleiding tot verpleegkundig specialist) 
heeft zij onderzoek gedaan naar de specifieke 
seksuele gevolgen van de behandeling van 
prostaatkanker, bij homo/biseksuele mannen.

Bronnenlijst
B.Harterink-Poker. (2020). Homoseksualiteit en 
Prostaatkanker...to know or not to know Deventer.

Als de zorgverlener 
zich niet bewust is 

van de essentie van 
de p-spot zal het 

zeker niet besproken 
worden met de 

patiënt

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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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

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

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.
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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. 

De donateursbij drage bedraagt 
minimaal € 35,- per kalenderjaar. 
Deze wordt bij  voorkeur 
per automatische incasso 
afgeschreven. U bent vrij  een 
hogere jaarlij kse bij drage te 
kiezen. Met een automatische 
incasso zij n wij  zo min mogelij k 
kosten kwij t aan administratie.

Donateur worden kan 
ook heel eenvoudig via 
onze website. Ga naar 
prostaatkankerstichting.
nl/aanmelden-als-
donateur of scan de 
QR code hiernaast
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Postcode Plaats

Telefoonnummer   E-mailadres

Geboortejaar         

meldt zich aan als donateur, waarvoor een jaarlijkse vrijwillige bijdrage geldt van minimaal 
€ 35,-.  
0 Ik betaal via automatische incasso:
 0 € 35,- per jaar
 0 Ander bedrag: € ....... (minimaal 35,- per jaar)
IBAN nummer:

0 Ik ontvang graag een factuur

Datum    Handtekening
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 Wim Nak

Voor dit nummer van Nieuws hebben wij in onze 

serie over prostaatkankercentra plaats ingeruimd 

voor het Reinier Haga Prostaatkankercentrum. 

De redactie sprak in het Reinier de Graaf 

ziekenhuis te Delft met Dr. John van der Hoeven, 

uroloog. 

Hij etaleert een grote kennis van zaken, zowel 
medisch als organisatorisch en vertelt met trots 
en enthousiasme over wat wij willen weten van 
het prostaatkankercentrum. 
John van der Hoeven is een van de twee 
opererende urologen. De tweede opererend 
uroloog van het prostaatkankercentrum is 
Dr. Jasper Tijsterman van het Haga ziekenhuis in 

Den Haag. In totaal zijn acht urologen over de 
locaties van het RHG prostaatkankercentrum 
(PKC) betrokken bij de prostaatkankerzorg.

Wanneer is het prostaatkankercentrum van start 
gegaan?
Dr. Van der Hoeven: ’Zoals we nu werken is het 
centrum sinds een jaar of vier operationeel. 
Maar de start ligt eigenlijk al in 2006. Toen werd 
bij de urologie het sneltraject opgestart voor 
patiënten met verdenking op een urologische 
tumor. Bijvoorbeeld bij het zichtbaar bloed 
plassen of bij toeval bij het uitvoeren van een 
echo aan de nier of testikel constateren van een 
tumor. Een groep zorgverleners wist elkaar goed 
te vinden. Dat leidde al snel tot een betrokken en 
vakkundig team en optimale werkmethoden met 
als uitgangspunt: kwaliteit moet leidend zijn. 
Met de nieuwbouw in 2015 kwam er een Da Vinci 
robot beschikbaar, als eerste in de regio. ›

Dr. Tijsterman (links) en Dr. Van der Hoeven aan het werk met de Da Vinci robot.

Korte toegangstijden en goede diagnostiek

Reinier Haga Prostaat-
kankercentrum

Goede zorg Goede zorg 
begint met begint met 

goede goede 
diagnosediagnose
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Het gespecialiseerd team zorgde voor korte 
toegangstijden en goede diagnostiek. 
De radiologen werden geschoold bij professor 
Barentsz in het Radboudumc te Nijmegen, er kwam 
een speciale patholoog bij, er was een uitgebreide 
afdeling nucleair geneeskundige, laagdrempelige 
beschikbaarheid over radiotherapeuten en 
oncologen en er kwam 
een geriater beschikbaar. 
Vier dagen per week werd 
een locatie overschrijdend 
multidisciplinair overleg 
(MDO) gehouden. 
Zo zijn wij geleidelijk 
uitgegroeid tot het huidige 
prostaatkankercentrum.’ 

Hoe zit het met het aantal 
operaties?
Dr. Van der Hoeven: ‘Stichting 
Egidius beoordeelt en 
vergelijkt de resultaten van 
aangesloten ziekenhuizen. Om een betere kwaliteit 
te borgen wil Stichting Egidius de huidige norm 
van minimaal 100 prostaatverwijderingen per 
ziekenhuis oprekken naar 250 per kliniek. 
Wij voldoen aan deze 250 per jaar. Zelf doe ik er 
circa 125, ook mijn collega Tijsterman doet dat. 
Maar wat bijzonder is, dat is dat we circa 80 van 
die 250 operaties gezamenlijk doen.

Het elke week een dag gezamenlijk opereren heeft 
vele voordelen. Zoals: 
- van elkaar leren en stimuleren om steeds beter  
 te opereren,
- bij lastige gevallen is de ‘second opinion’ al   
 direct bij de hand,
- de werkwijze van beide urologen blijft uniform,  
 het operatieteam kan altijd op dezelfde manier  
 werken.

Als gevolg van onze aanpak beoordeelt Egidius 
onze resultaten als bovengemiddeld gunstig. 
Ondermeer afgemeten aan de geringe hoeveelheid 
positieve snijvlakken. Bij ons namelijk ongeveer 
10% of minder, tegenover 27% landelijk gemiddeld 
volgens de NVU registratie van 2018. Wij nemen 
de kennis van de goede diagnostiek mee naar 
de operatie en kunnen hierdoor een goede 
operatieplanning maken, ook dit heeft zijn effect 
op de operatieresultaten. Daarnaast zijn we als 
een van de eersten in Nederland gestart met de 
Neurosafe methode. Dat houdt in dat bij tevoren 
potente mannen de erectiezenuwen worden 
afgeschoven met controle van het raakvlak 
tussen zenuwbundel en prostaat met behulp van 
onderzoek van de patholoog tijdens de operatie. 
Wel mits dit op basis van de tumor vooraf 
verstandig lijkt en ook de wens is van de patiënt. 

We opereren zoveel mogelijk blaashals sparend 
en ook de plasbuislengte wordt zo lang mogelijk 
gehouden met speciale operatietechnieken 

waardoor het herstel van de 
continentie zo snel en optimaal 
mogelijk verloopt.’ 

Is het kwalitatief goed opereren de 
enige specialisatie?
Dr. Van der Hoeven: ’Nee, zeker 
niet. Onze goed uitgebouwde 
diagnostiek is minstens zo 
belangrijk. Bij patiënten niet ouder 
dan 75 jaar met een PSA boven 
de vijf maken wij altijd een MRI 
van de prostaat voorafgaand aan 
het consult. Zonodig nemen wij 
biopten. Dat doen wij door het 

perineum om het risico van infecties te vermijden. 
Bij biopten genomen via de endeldarm blijken 
in 6% van de gevallen nog ernstige infecties te 
ontstaan, een probleem dat steeds groter wordt 
door het toenemend aanwezig zijn van resistente 
bacteriën ten gevolge van antibioticagebruik . Dat 
risico vermijden wij dus. 

Bovendien maken wij bij het nemen van 
biopten gebruik van de UroNav van Invivo, een 
dochteronderneming van Philips. Dat is een 
apparaat waarin tijdens het nemen van de biopten 
de MRI beelden worden gecombineerd met live 
echo beelden zodat met grote nauwkeurigheid 
wordt geprikt. Wij kunnen dit laagdrempelig aan de 
mannen aanbieden indien op de MRI een afwijking 
wordt gezien. ›

Anja ladenberg, triage/oncologieverpleegkundige begeleidt met haar 
team de patiënten verdacht van of gediagnostiseerd met een urologische 
kwaadaardigheid als prostaatkanker.

Laagdrempelige Laagdrempelige 
beschikbaarheid beschikbaarheid 

over over 
radiotherapeuten radiotherapeuten 

en oncologenen oncologen



31

De beeldvorming met MRI is niet alleen voor 
de diagnose van belang, maar beslist ook voor 
de eventueel uit te voeren operatie. Als de 
uroloog tevoren goed op de hoogte is van waar 
zich de tumor bevindt kan hij daar de operatie 
op afstemmen. Ook dat draagt bij tot schone 
snijvlakken. En tot minder risico op verstoorde 
erecties. Ook kan de patiënt al voor de operatie 
beter worden geïnformeerd over wat hem 
mogelijk te wachten staat.

Daarnaast beschikken wij over een uitgebreide 
nucleaire afdeling met een hoge kwaliteit 
PSMA scan waar eventuele uitzaaiingen vanaf 
3 mm kunnen worden vastgesteld.

Er is veelvuldige overleg met de betrokken 
specialisten op de diverse locaties, vier 
dagen per week zitten urologen, radiologen, 
radiotherapeuten, nucleair geneeskundige, 
oncologen, pathologen, gespecialiseerd 
verpleegkundigen en eventueel de geriater 
bij het multidisciplinair overleg. Zodat aan 
de hand van de goede diagnostiek een goed 
behandelplan kan worden vastgesteld. 

Goede zorg begint met goede diagnostiek!’

En hoe zit het met bestralen als behandeling?
Dr. Van der Hoeven: ‘Afhankelijk van het type 
tumor gaan wij over tot 5 keer, 20 keer of zonodig 
35 keer uitwendig bestralen van de prostaat. 
Wij doen ook aan klierbestraling. 
De radiotherapie wordt bij ons verzorgd door 
een groep radiotherapeuten van Haga en Reinier 
de Graaf , deze laatste groep is gelieerd aan 
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). 

Inwendige bestraling , Brachytherapie, dat doen 
wij niet. Het is belangrijk dat ook deze therapie 
wordt uitgevoerd door een specialist op dat 
gebied. Patiënten die daarvoor in aanmerking 
komen verwijzen wij naar ziekenhuizen in de 
regio zodat de aantallen patiënten die deze 
therapie aldaar ondergaan en daarmee ook de 
expertise zo groot mogelijk is.

Als nieuwe ontwikkeling is het Reinier Haga 
prostaatkankercentrum druk doende de 
PSMA Lutetium therapie in te voeren. 
We verwachten dit eind 2021 begin 2022 aan 
te vangen. Vergunningsaanvragen lopen, we 
wachten op het vergoedingstraject en er wordt 
nog gekeken ›

Beeld van de Uronav met linksboven de ingetekende MRI afwijking op echobeeld gelokaliseerd en rechtsonder 
de schematische afbeelding van de verdachte afwijking met hierbij de precieze aanduiding via welke positie te 
prikken zodat je precies in de afwijking komt.
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of Lutetium intern bereid 
kan worden of via farmaceut. 
Proefbereidingen lopen reeds.’ 

Hoe zit het met 
wetenschappelijke studies?
Dr. Van der Hoeven: ‘Momenteel 
werken wij mee aan vele studies. Veelal studies die 
door anderen geïnitieerd zijn. Per 1 oktober 2021 is 
de medische staf van het prostaatkankercentrum 
uitgebreid met de komst van 
Prof. Dr. Winald Gerritsen, medisch oncoloog 
gespecialiseerd in immuuntherapie.

Zijn komst brengt veel kennis en een groot 
internationaal netwerk mee. Hij zal naast 
het assisteren van lopende prostaatkanker 
onderzoeken zelf wetenschappelijk onderzoek 
opstarten binnen het prostaatkankercentrum, 
het PKC zal hierbij meer gaan samenwerken met 
buitenlandse onderzoekscentra en kan vaker als 
partner fungeren in studies.’

De lokale omgeving, het Westland, helpt mee!
Dr. Van der Hoeven: ‘De mensen in het Westland 
zijn sterk betrokken bij het steeds verder 
verbeteren van de gang van zaken. Veel, vaak 
sportieve acties worden op touw gezet om geld in 
te zamelen waarmee het prostaatkankercentrum 
kan worden geholpen. Zo is bijvoorbeeld het geld 
voor de aanschaf van de UroNav door supporters 
uit het Westland bijeen gebracht. Men ziet er niet 
tegenop om enkele tonnen in te zamelen als daar 
een goede reden voor is. 
Het prostaatkankercentrum voelt zich bevoorrecht 
met zulke buren die maar al te graag de handen 
uit de mouwen steken. Menig ziekenhuis kan daar 
jaloers op zijn.’

Waarom kiest de patiënt 
voor het Reinier Haga 
Prostaatkankercentrum?
Dr. Van der Hoeven: ‘Dat kan 
meerdere redenen hebben. 
De patiënt is al vanaf de 
diagnostische fase onder 

de aandacht van een multidisciplinair team 
van specialisten. De MRI wordt in elk huis op 
dezelfde manier gemaakt en beoordeeld en 
alle beeldvorming en anamnese en lichamelijk 
onderzoek worden multidisciplinair besproken. 
We zijn meer dan een prostaatoperatiecentrum, 
we zijn een centrum waar ook de pathologen, 
radiologen, nucleair geneeskundigen, oncologen 
en radiotherapeuten zich gespecialiseerd hebben 
in prostaatkanker om zo op elk gebied het beste te 
kunnen bieden. 

De korte toegangstijd tot het prostaatcentrum 
maar ook voor een eventuele operatie speelt 
een rol. Wij streven naar maximaal drie weken 
tot operatie nadat de indicatie tot de ingreep is 
gesteld. Een verwijzend arts die eerder gunstige 
ervaringen met ons centrum heeft opgedaan zal 
ons opnieuw adviseren bij een volgende patiënt. 
Wij werken met een betrokken en gespecialiseerd 
team met heel korte lijnen tussen mensen die echt 
heel goed samenwerken. Dat bevalt ook de patiënt 
goed. Ook komt men af op onze uitgebreide 
diagnose faciliteit, of op de gunstige resultaten die 
wij met onze operaties en overige behandelingen 
boeken.

We krijgen zeker niet 
alleen patiënten uit de 
eigen regio. Van overal 
uit het land komen 
er patiënten naar ons 
toe. Zij zijn van harte 
welkom en krijgen bij 
ons de best mogelijke 
behandeling.’ n

Van elkaar leren Van elkaar leren 
en stimuleren om en stimuleren om 

steeds beter te steeds beter te 
opererenopereren

Schema van het perineaal nemen van biopten

Elke week eenElke week een
 keer samen  keer samen 

opererenopereren
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Ik heb in de voorbije jaren – ik leef sinds 

december 2016 met de diagnose ‘uitgezaaide 

prostaatkanker’ - veel verhalen van lotgenoten 

gelezen. En heb met een flink aantal persoonlijk 

contact gehad. 

Daarbij viel het mij op, dat veel mannen 
dezelfde controlebehoefte hebben als ik. 
Die net als ik alles willen lezen over onze ziekte 
en de behandelmogelijkheden en dat ook 
willen bespreken met de behandelaar. Niet 
omdat ik geen vertrouwen heb in mijn artsen, 
maar vanuit de behoefte er ook zelf iets van te 
kunnen vinden. Omdat ik vind dat ik er ook zelf 
verantwoordelijk voor ben. 

Het is me ook opgevallen hoe moeilijk het 
is om goede informatie te vinden over dat 
alles. Om bij te blijven lees ik al een paar jaar 
alles wat op mijn weg komt. 
Ik krijg als donateur van de 
Prostaatkankerstichting via het 
kwartaalblad en nieuwsbrieven 
veel informatie. Ook heb ik 
me ingeschreven voor de 
nieuwsbrieven van Stichting 
DUOS en hou ik diverse social 
media in de gaten. Zo weet ik 
dat er inmiddels vrij duidelijke 
beleidslijnen zijn over de 
behandeling van prostaatkanker. 
Als er nog geen uitzaaiingen zijn 
dan is de keuze meestal overzichtelijk: (nog) niks 
doen, bestralen en/of opereren. 

Ook verwarrend
In het geval van uitzaaiingen is het draaiboek 
echter beduidend dikker: eerstelijns 
behandelingen, tweedelijns behandelingen, 
enz. Op de site van de Stichting DUOS staat een 
heel mooi samenvattend overzicht van de vele 
mogelijke behandelingen die met de kennis van 

nu mogelijk zijn. Dat is aan de 
ene kant heel troostvol (ook 
met uitzaaiingen kun je als man 
meestal nog vele jaren met 
goede kwaliteit verder met je 
leven) maar ook verwarrend: 
wanneer precies het ene of het 
andere? In welke volgorde? Hoe 
veel of hoe lang? 
Het antwoord daarop hangt 
natuurlijk af van de ernst en 
omvang van de ziekte en van 
de gezondheid, draagkracht en 

wensen van de betreffende man. Niet voor niets 
lees ik vaak dat de uiteindelijke keuze in overleg 
met arts (en zijn team) en patiënt genomen moet 
worden. Maatwerk dus. 

Maar om als patiënt in dat proces zelf een rol te 
kunnen spelen moet je ook zelf over informatie 
kunnen beschikken die je liefst vooraf  
kunt inlezen, begrijpelijk is geschreven en 
weergegeven. Zodat je op basis daarvan kunt ›

Meedenken over soort 
behandeling

‘Bestralen is ook 
geen lolletje’ kreeg 

een lotgenoot 
onlangs nog te 

horen
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meedenken over de soort 
behandeling. Ik weet uit alle 
verhalen dat op dat punt nog 
‘verbetermogelijkheden’ liggen. 
Heel vaak krijgen mannen 
maar één behandelsuggestie 
aangeboden. Soms omdat 
het ziekenhuis in kwestie niet 
meer in huis heeft. Of vanwege 
de voorkeur van de arts. 
(‘bestralen is ook geen lolletje’ 
kreeg een lotgenoot onlangs 
nog te horen).

Belangrijke verbeterstap
Gelukkig heeft de Prostaatkankerstichting op dit 
gebied een belangrijke verbeterstap gezet met 
het uitbrengen van het vernieuwde Logboek 
Prostaatkanker (achtste druk mei 2021): daarin 
staat een uitgebreid overzicht van alle nu bekende 
behandelopties, bijwerkingen, ervaringen enz. 
Het gedeelte over uitgezaaide prostaatkanker is 
heel uitgebreid. Iedereen (zowel de patiënt maar 
ook diens partner en/of kinderen) kan nu thuis 
rustig lezen wat de ziekte betekent en welke opties 
er zijn. Dat zijn er heel wat! Prima materiaal ook als 
basis voor het gesprek bij de behandelaar. 

Het is niet zo handig om dit logboek 
mee te nemen naar het consult 
met de arts. Daarvoor is de tekst 
te uitgebreid en best moeilijk te 
lezen. Hiervoor leent zich meer een 
schematische samenvatting van de 
diverse behandel mogelijkheden: 
een soort ‘placemat’ met daarop de 
verschillende stadia van de ziekte 
met korte aanduiding van de diverse 
daarbij horende behandelopties en 
medicatie: de behandelmenukaart. 
Ik zie zo’n behandelmenukaart echt 

voor me als een kaart op A4 formaat die steeds 
op tafel ligt vanaf het stellen van de diagnose en 
tijdens het proces van behandelingen. Uiteraard 
moet de kaart op tijd geactualiseerd worden. 
Tijdens het Webinar op 8 juni (‘hormonale en 
chemotherapie’ en ‘scans en radiotherapie’) is een 
kort overzicht gepresenteerd dat wellicht als basis 
kan dienen. 

Opties doornemen
Iedere patiënt (ook als die -nog- geen donateur 
is van de stichting) zou die menukaart vooraf 
toegestuurd moeten krijgen. En iedere behandelaar 
zou deze kaart altijd bij de hand moeten hebben 
om alle opties met de patiënt door te kunnen 
nemen. Natuurlijk hoeft de arts dit niet altijd zelf te 
doen, ook een assistent of verpleegkundigspecialist 
kan dit doen. 

Ik zou het erg fijn gevonden hebben als die 
menukaart vijf jaar geleden had bestaan. 
Daarom bij dezen de suggestie aan de 
Prostaatkankerstichting om nu zo’n menukaart te 
gaan maken. n

Voor vragen over de inhoud van het Logboek 
Prostaatkanker kunt u bellen met de 
Prostaatkankerstichting. Op de website leest u hoe 
u dat kunt doen. Als u vragen heeft aan mij over of 
naar aanleiding van dit artikel dan kunt u via de 
redactie contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,
Hans Overbeeke

Iedere patiënt 
(ook als die -nog- 
geen donateur is 
van de stichting) 

zou die menukaart 
vooraf toegestuurd 

moeten krijgen

Agenda
Ten tijde van de productie van dit magazine lopen de coronabesmettingen weer hard op. 
De situatie rondom de organisatie van bijeenkomsten wordt daarmee onzekerder. 
We adviseren u om op de agenda van de website te kijken voor bijeenkomsten bij u in de buurt.

34



3535

 

 Bert Westerink

Dat Ivan Wolffers één van de bekendste 

Nederlanders onder prostaatkankerpatiënten is, 

komt niet in het minst door zijn openheid erover. 

Ziekte en het verloop ervan belicht hij 

via publicaties en een online weekboek 

(www.ivanwolffers.nl). 

De arts en schrijver Wolffers komen daar samen 
met de patiënt. We lezen feitelijke beschrijvingen 
van wat zijn lichaam ondervindt. En poëtische of 
prozaïsche omschrijvingen van wat de ziekte en 
bestrijding ervan met hem doet. Of wat het zijn 
naasten doet. 

In 2014 schreef hij erover in het boek ‘Als de tijd 
voor altijd stil zou staan’. (uitg. Nieuw Amsterdam; 
ISBN: 9789046817698) Centraal staat dat, met de 
wetenschap dat er kanker in zijn lichaam zit, ‘alles 
in een ander daglicht komt te staan omdat het 
besef van tijdelijkheid ervoor zorgt dat tijd zijn 
kostbaarste bezit blijkt te zijn geworden.’ 
Bij dezelfde uitgever verscheen in 2014 ook 
‘Heimwee naar de lust’ (ISBN: 9789046817902).
 
Onlangs kwam ‘Een kleine familie’ uit. 
(De Arbeiderspers, 2021) In het licht van Wolffers’ 
ziekteverloop kondigt de uitgever het boek aan als 
geschreven ‘vanuit de wachtkamer van de dood’. 
Het gaat terug op zijn jeugd als stamhouder van 
een Joodse familie van wie de meesten tijdens 
de Tweede Wereldoorlog in de kampen zijn 
omgekomen. Als buitenstaander op de christelijke 
school haalde hij zijn rolmodellen en vrienden 
liever uit boeken, want zijn opa, oom en vader 
lijken in geen enkel opzicht op elkaar. Over het 
verleden werd gezwegen, en de jonge Ivan vond de 
juiste vragen niet.
Neuzend in de familiegeschiedenis beseft Wolffers 
dat hij altijd met zijn identiteit als ‘halve Jood’ 
heeft geworsteld. Inmiddels in de zeventig en › 

Ivan Wolffers leeft 19 jaar met prostaatkanker

‘Hozen en doorgaan’

‘Maandenlang liet 
zijn geheugen hem 
ernstig in de steek; 
het waarschijnlijke 

gevolg van 
bijwerking van 

het medicijn 
enzalutamide’
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uitbehandeld als kankerpatiënt, probeert hij te 
achterhalen wat zijn levenspad heeft bepaald, wat 
goed is en kwaad, en hoe hij de toekomst ziet.

‘Zij is mijn geheugen, mijn alles’
In een recent interview met MAXMagazine (nr. 39) 
vertelt de schrijver dat het boek er bijna niet was 
gekomen. ‘Maandenlang liet zijn geheugen hem 
ernstig in de steek; het waarschijnlijke gevolg 

van bijwerking van het medicijn enzalutamide’. 
In reactie op Wolffers besluit met het middel te 
stoppen wees de oncoloog op de mogelijkheid dat 
de kanker weer actiever zou worden. Wolffers: ‘Nu 
ja dat moet dan maar. Liever helder dan in een 
waas ten onder gaan.’ Daarbij krijgt echtgenote 
Marion Bloem veel lof toegezwaaid: ‘Zij is mijn 
geheugen, mijn alles’.

(passages uit deze aflevering zijn overgenomen 
met instemming van de schrijver)
Okt 11, 2021 | Weekboek 2021-41| 
www.ivanwolffers.nl

De Parijse grootproducent van slimme zinnen en 
aforismen Nicolas Chamfort (1741-1794) schreef: 
‘Bij elk nieuw levensstadium ben je weer een 
groentje.’

Dat wist ik al omdat ik in mijn arrogantie dacht 
alles te begrijpen, maar het zo mis bleek te 
hebben toen de dokter het woord kanker zei. 
Tot in de details en in de meest onverwachte 
hoeken van mijn ziel moest ik op onderzoek 
uitgaan naar iets dat steun kon brengen en 
met eigen ogen zien wat voor mens ik met de 
gevreesde ziekte was. Ik vond mezelf terug op 
het niveau van het kind dat droomde schrijver te 
worden en alles wat nieuw was nader wilde bezien. 
Ik was vergeten wat ik op de doktersmulo geleerd 
had en welke inzichten mijn PhD onderzoek me 
gebracht hadden. Die hielpen me hier niet. Ik was 

een beginnend student in het vak ‘lijden en zijn 
vele interpretaties’, kortom een groentje. 

Dat ik het eerst aan de beurt zal zijn
Het is een groot verschil. De man die zegt ik ben 
geen kankerpatiënt en de man die vertelt dat hij 
kanker heeft. En nu weet ik uiteraard dat ze beiden 
zeker dood zullen gaan, maar dat ik het eerst aan 
de beurt zal zijn. Zoiets betekent nog al wat en 
zorgt voor een hele verbouwing in je hersenen, een 
nieuw laag denkbehang en een wereld van frisse 
wonderwoorden. Van remissie tot metastase. 
Met elke term komen er nieuwe inzichten en 
moeten de hersenen weer aan het werk om het 
volledig te doorgronden.

Ik heb daarover vanaf 2002 in mijn blogs 
proberen te schrijven om zo greep te krijgen 
over de ongewenste processen, ze van alle 
kanten te bestuderen en letterlijk elke gedachte 
te onderzoeken, de ziekte zelfs als een gast te 
begroeten om een conflict ermee te vermijden. 
Aan zo’n gevecht heb je namelijk weinig en 
uiteindelijk verlies je. En dat laatste woord ›

Ivan Wolfers
biografie
Sinds 2002 staat het leven van Ivan Wolffers (Amersfoort, 1948) in het teken van de diagnose 
prostaatkanker. Lange tijd en dankzij intensieve behandelingen en wilskracht bleef de ziekte min of 
meer onder controle, maar inmiddels zien zijn bloedwaarden er niet zo goed uit.

Hij hield zichzelf gaande en staande door te schrijven, onder meer zijn dagelijks blogs, in 2020 
uitgekomen onder de titel Het leven, het leven (uitg. De Geus). Eerder schreef hij columns in de 
Volkskrant, boeken als Medicijnen en Het dikke afvalboek, kinderboeken en romans, waaronder 
De laatste handelsreiziger, Liefste mijn liefste en Broer van God. 

Naast schrijver is hij arts (hij was huisarts en werkte in Zuidoost-Azië en Afrika), promoveerde hij in 
de medische antropologie en is hij emeritus hoogleraar gezondheidszorg en cultuur. 

Hij is getrouwd met schrijfster, kunstenaar en psycholoog Marion Bloem. Ze hebben een zoon en 
drie kleindochters en wonen in de omgeving van Zeist. 
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overdenk je dan weer en je verandert verlies met 
je pen in iets dat draagbaar is. Iets in de geest 
van ‘Ach we gaan nu eenmaal allemaal dood. Ik 
misschien iets eerder dan een ander. Maar het 
komt altijd op het verkeerde moment.’  

Je leeft echter met het zand dat door de 
strandwandeling tussen je tenen in je schoenen 
is terechtgekomen, de ruis van een slecht 
opgenomen muziekvoorstelling. En daar 
wen je wel weer aan, maar het wordt nooit 
meer zoals het was. Schone voeten in nieuwe 
zomerschoenen.

Ik begreep eindelijk wat impotent was
Toen de behandeling begon, mijn hormonen 
me werden ontnomen, betekende dat weer een 
nieuwe ervaring en werd ik opnieuw een groentje 
en teruggezet naar de eerste klas. Gelukkig leer 
ik snel en ben ik bereid wat ik ontdek serieus 

tegemoet te treden. 
Ik schreef over 
hoe ik aanvaardde 
dat een man 
zonder hormonen 
anders is en dat 
de nieuwe fase van 
mij ook een ander 
maakte in de ogen 
van anderen. Ik 
begreep eindelijk 
wat impotent was 
en dat het een 
aandoening van 
je geliefde wordt 
omdat je er niets 

aan kan doen dat al die normale bedrading 
voor de alledaagse lust zo maar verdwijnt en je 
piekert je suf hoe je dat kunt herstellen. Maar 
het is zo moeilijk. Sommige uitdagingen in het 
leven zijn groter dan andere. (…)

Laag op laag legde zich de nieuwe kennis over 
mijn grijze cellen heen en de wijsheid die ik 
vergaarde had ik natuurlijk graag geruild voor 
een simpeler leven met een ander leerplan, 
maar dit was nu eenmaal mijn route. Bij elke 
wijziging van de koers werd ik weer de sukkel 
die moet vragen of hij hier links af moet of juist 
rechtdoor moet gaan.

Dit jaar ben ik uiteindelijk begonnen met 
de chemotherapie die altijd vanuit de verre 
toekomst zijn schaduw vooruit wierp. Ik ben 
er klaar voor en verlang ernaar om nieuwe 

dingen te leren. De 
buitenkant van het 
verhaal ken ik wel. 
Ik heb geneeskunde 
gestudeerd en 
heb dikke boeken 
over medicijnen in 
Nederland geschreven. 
Dat er forse 
bijwerkingen op kunnen, nee zullen treden, tja 
dat hoort er nu eenmaal bij.

De dood of marginaal bestaan
Mijn bagage is wel in orde, maar het is een 
tropenuitrusting voor de Zuidpool. Bovendien 
heb ik de patiëntvriendelijke informatie over 
wat ik kan verwachten in me opgenomen. Lijden 
en pijn, ongerustheid en spanning, de dood of 
marginaal bestaan, het zijn de onderwerpen 
waarmee ik geconfronteerd word en die ingevuld 
moeten worden. Met woorden.

Ik heb nu de eerste chemo vrijwel achter me en 
beland langzaam maar zeker in de klachtenvrije 
zone voordat de volgende begint. Voor de 
meeste reacties van je lichaam hoef je in deze 
fase nog niet zo bang te zijn. De laatste diarree is 
opgedroogd en klodders kapotte slijmvliescellen 
in de longen die door de docetaxel in mijn bloed 
zijn omgekomen hoesten zich met veel misbaar 
uit de luchtpijpen. De ochtend begin ik nu als 
een ervaren roker die luid probeert te laten 
weten dat hij ondanks zijn slechte gewoonte nog 
steeds in leven is. Blaffen tegen de maan.

Het is eigenlijk niet anders dan bij alles wat je 
in het leven meemaakt. Angst brengt je nergens 
en het aanvaarden van wat er komt – het 
vervelende maar ook dat wat er nog aan goeds 
op je wacht – blijkt de sleutel van het 
overleven. (…) n

 
 
 

‘Ach we gaan nu 
eenmaal allemaal 
dood. Ik misschien 
iets eerder dan een 

ander’

Maar het is zo 
moeilijk. Sommige 
uitdagingen in het 
leven zijn groter 

dan andere
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Automatische incasso nu mogelijk
Wist u dat het vanaf nu ook mogelijk is om uw donateursbijdrage automatisch te laten 
afschrijven? Het gebruik van een automatische incasso biedt voordelen voor u en voor 
ons. U hoeft er niet zelf meer aan te denken om uw bijdrage aan ons over te maken 

en het verwerken van een automatische incasso scheelt ons in 
verhouding veel tijd en geld. Deze besparing kunnen wij dan weer 
besteden aan ons werk.
 
Het regelen van een automatisch incasso is heel eenvoudig. 
Vul het formulier in op prostaatkankerstichting.nl onder ‘steun ons’. 
Of scan de QR code om direct naar het formulier te gaan. n

Op vier verschillende vrijwilligersbijeenkomsten verspreid over het land heeft het bestuur van de 
Prostaatkankerstichting (PKS) in oktober informatie gedeeld over de twee belangrijke visies van de 
PKS en over de bewustwordingscampagne richting huisarts en de man van 50+.

Visies
Op de agenda stonden de twee recent beschikbaar gekomen visies van de Prostaatkankerstichting. 
Beleidsmedewerker Marjolein Spronk lichtte dit onderdeel toe. De eerste visie, en die is geheel 
nieuw, is de visie over vroege opsporing van prostaatkanker. De tweede visie die aan de orde kwam is 
de geactualiseerde visie van de PKS op de prostaatkankerzorg in Nederland.

Bewustwordingscampagne
Tijdens de bijeenkomsten werd door medewerker communicatie Cindy Hoge uitgelegd hoe de 
bewustwordingscampagne, die in oktober van start is gegaan, in elkaar is gezet. Er is een campagne 
gericht op de huisartsen en een campagne gericht op de mannen zelf. 
Meer informatie over de campagne leest u op pagina 5-7 in dit magazine. n

Vrijwilligersbijeenkomsten 
oktober 2021

Visies PKS en bewustwordingscampagne centraal
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Wij zijn ook actief op social media 

Op de hoogte blijven van ons nieuws? 

Volg Prostaatkankerstichting dan op:

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

40

‘Een arts wordt patiënt’, 
De Belgische huisarts Rudy Van Giel krijgt net op 
het moment dat hij met pensioen gaat, te horen 
dat hij prostaatkanker heeft. Een arts wordt plots 
patiënt. Geen uniek gegeven, maar het boek dat 
uit deze ervaringen voortspruit, is wél uniek. 
Hij beschrijft onnavolgbaar en met veel humor 
de absurde situaties waarin hij dan terechtkomt. 
En vooral: op een ontwapenende manier 
doorbreekt hij een sterk taboe.

‘Wetenschappelijk heeft mijn boek al heel 
wat teweeggebracht in ziekenhuiskringen, 
maar ik vraag me toch af: moet je nu wachten 
tot 2021 vooraleer je nazorg organiseert voor 
prostaatpatiënten? Ik ga zelf geen taboe uit de 
weg. Als ik ergens kwam, zei ik meteen dat ik 
incontinent was. Sprak ik voor een groep, dan 
kwam men naderhand in stilte bij mij en bleek 
men met dezelfde problemen te worstelen. 
Een man en incontinentie, men durft er amper 
over te reppen!’, aldus Van Giel. n

ISBN 9789463934138
€ 22,99
Borgerhoff & Lamberigts

Bron: https://www.medi-sfeer.be/nl/nieuws/
beroepsnieuws/absurdistan-na-prostaatkanker-
arts-getuigt-als-patient.html

Boekenrubriek
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Het is nog vroeg en nu al mooi weer. Ik stap in 

de auto en rijdt niet naar mijn werk, maar naar 

de parkeergarage onder de Stopera. Ik heb een 

training in de Boomspijker aan de Rechtboomsloot 

in het oude hart van Amsterdam. 

Ik kan veel beter met de bus gaan, maar ik durf dat 
niet meer zo goed omdat ik tegenwoordig steeds 
vaker moet plassen. Het is een prachtige dag en ik 
loop al genietend van het Waterlooplein naar de 
Rechtboomsloot en maak foto’s van de oude stad. 
Het is een training over vitaliteit en ik weet dat er 
veel ruimte is om iets te delen en ik heb besloten 
dat ik vandaag wil bespreken waarom ik het zo 
moeilijk vind om met anderen over mijn ziekte te 
praten.

Van urologie naar oncologie
We zitten in een kring en iedereen krijgt uitgebreid 
het woord en nadat ik al drie keer naar de wc 
geweest ben, ben ik aan de beurt. Ik vertel dat 
het met mij wel goed gaat en dat mijn werk een 
vertrekkend circus is en welke dingen ik nog wil 
doen voor mijn pensioen. Dan vertel ik dat het met 
mijn lichaam helemaal niet goed gaat en ik vertel 
over de oplopende PSA en de scans in het AVL 
op mijn verjaardag en de uitslag daarvan. Dat de 
hormoonbehandeling, hoeveel opvliegers je er ook 
van krijgt, toch niet voldoende aanslaat en dat er 
iets anders moet gebeuren. Dat ik nu de volgende 
stap moet zetten in plaats van over een paar jaar, 
dat er uitzaaiingen zijn in de botten, dat dat precies 
is wat prostaatkanker doet en dat ik nu overga van 
urologie naar oncologie en dat ze daar beslissen 
over aanvullende hormoonbehandelingen en 
chemo. En dat ik het lastig vind om dat aan mensen 
te vertellen. ›

4141

Kanker kan ik 
wel hebben

De Korte Koningsdwarsstraat richting de Recht Boomsloot in Amsterdam

Ate Vegter is columnist bij het Noordhollands 

Dagblad. Hij heeft een dagelijks blog op 

Wordpress: www.atevegter.wordpress.com
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En dan gebeurt er iets wat ik nog niet eerder heb 
gehad in de afgelopen jaren. Ik begin te huilen en 
het stopt niet meer. De groep draagt het verdriet 
en ik laat mijn tranen komen en stromen en 
dan zeg ik door mijn tranen heen dat ik het wel 
kan hebben om kanker te hebben maar dat ik 
het lastig vind om de liefde te ontvangen die ik 
daarvoor terugkrijg van andere mensen. Dat is de 
kern en dat is waar het om draait. Ik ben er. 
Ik droog mijn tranen en snuit mijn neus.

Het gaat over liefde 
En ik vertel dat ik mij gedragen weet door mijn 
vrienden en familie, door mijn dappere vrouw 
en mijn lieve, nog zo jonge dochter en als ik over 
haar begin, begin ik weer en de tranen blijven 
nog wel even lopen maar de top van de berg is 
nu gepasseerd en ik weet dat het gaat over liefde. 
Ook de anderen gaan open als klavertjes op een 
zonnige dag en sommigen delen over hún angsten 
en verdriet. Het is mooi, het reinigt en het loutert 

en er is een groot veld van aanwezigheid en wat is 
er mooier dan te delen over het leven en de dood?

Het is de laatste bijeenkomst van deze groep, 
maar we spreken af dat we elkaar nog een keer 
zullen zien, ook al bloeden dat soort plannen 
meestal snel dood, maar dan hoeven we vandaag 
tenminste geen afscheid te nemen, want wie 
wil er eigenlijk afscheid nemen? Ik loop naar 
buiten, terug door die prachtige, oude stad en ik 
kom langs het Rembrandthuis, waar een groepje 
scholieren wordt toegesproken door een juf met 
harde stem en opeens realiseer ik mij dat ik nu 
een Museumkaart heb en ik loop aarzelend naar 
binnen om te kijken hoe dat dan gaat en ik krijg 
een kaartje voor niks en mag zo doorlopen. Dan 
troost ik mij aan het ragfijne lijnenspel van de 
grote meester. n

Ate Vegter

4242

Wat is er mooier 
dan te delen over 
het leven en de 

dood?
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De Prostaatkankerstichting en de Stichting Blue Ribbon, 
wie is wie en wie doet wat? De Prostaatkankerstichting is er 
voor mannen met prostaatkanker en hun naasten. 
Als belangenbehartiger, als voorlichter én als platform waar 
patiënten en naasten terecht kunnen voor lotgenotencontact. 

De stichting Blue Ribbon richt zich op de man vanaf 45 jaar 
die (nog) geen prostaatkanker heeft. Is hij zich ervan bewust 
dat hij een prostaat heeft? En van het verhoogde risico op 
prostaatkanker vanaf een leeftijd van ongeveer 50 jaar? 

Onlangs heeft het voormalig bestuur van Blue Ribbon haar taken beëindigd en haar bestuursfuncties 
overgedragen aan de Prostaatkankerstichting. Daarmee is het bestuur van de Prostaatkankerstichting 
voorlopig ook bestuur van de stichting Blue Ribbon. Dit is op termijn geen wenselijke situatie. 
Daarom komen wij graag in contact met belangstellenden voor een rol binnen een nieuw en 
afzonderlijk bestuur van Blue Ribbon. 

Dat bestuur zet activiteiten en evenementen op, gericht op de bewustwording van prostaatkanker en 
op fondsenwerving om deze activiteiten te kunnen financieren. Heeft u belangstelling voor een rol in 
het bestuur van Blue Ribbon en een achtergrond die daarbij past? Stuur dan een mail met een kort 
CV aan harry.boogh@prostaatkankerstichting.nl, bestuurslid vrijwilligerszaken. n

Wie wordt de fotograaf van Nieuws? 
De redactie van Nieuws is steeds bezig het magazine te verbeteren.

Om ook de kwaliteit van de afbeeldingen in Nieuws te verhogen is de redactie op zoek naar fotografen 
die tijdens evenementen waarbij de Prostaatkankerstichting bij betrokken is het evenement in beeld 

vast te leggen. Daarnaast zoeken we fotografen die de portretfotografie bij 
een interview willen verzorgen.

De activiteiten van de Prostaatkankerstichting beslaan heel Nederland 
daarvoor zoeken wij fotografen voor de regio’s Noord-, Midden- en Zuid 
Nederland. 

Wij denken aan semi- of professionele fotografen die het leuk vinden hun 
werk terug te zien in ons magazine Nieuws, op onze website en op onze 
social mediakanalen.

De Prostaatkankerstichting is een patiëntenorganisatie die steunt op vrijwilligers dus meer dan een 
vergoeding van de direct gemaakte kosten kunnen wij niet aanbieden.
Voor meer informatie: berrie.van.der.heide@prostaatkankerstichting.nl n

Dé stichting voor bewust-
wording van prostaatkanker. 

434343
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 Wim Nak

De redactie van Nieuws ontving een persbericht 

met de kop: ‘Reinier Haga Prostaatkankercentrum 

verwelkomt medisch oncoloog en hoogleraar 

Winald Gerritsen’. Bij de naam Gerritsen associeert 

de redactie: goeroe van de immuuntherapie en 

Radboud-Nijmegen. We vroegen hem naar de 

achtergronden van deze overstap naar 

Delft/Den Haag.

Emeritaat
Gerritsen: ‘ook een hoogleraar gaat met pensioen. 
Bij mij was het nu zover. 

Ik mag nog wel vijf jaar promovendi begeleiden, 
maar voortaan als gast, niet meer als aangesteld 
hoogleraar. Maar ik wil nog niet echt stoppen met 

werken, ik heb behoefte aan 
enige intellectuele uitdaging. 
Ik dacht een dag of twee in 
de week te kunnen doorgaan 
met werken en zo een bijdrage 
te blijven leveren aan steeds 
betere prostaatkankerzorg. 

Ik kwam in contact met 
Addy van de Luitgaarden, 
de allereerste fellow die ik 
ooit begeleidde. Addy is nu 
medisch manager zorgeenheid 
oncologie van het Reinier 
de Graaf ziekenhuis te 
Delft. We zagen allebei snel 
interessante mogelijkheden 
binnen het Reinier Haga 
Prostaatkankercentrum, 
waar in korte tijd een uniek 

concept is neergezet: het traject van diagnostiek 
t/m behandeling van een lokale of uitgebreid 
gemetastaseerde ziekte is in handen van één team.’

Ambitie Reinier Haga 
Prostaatkankercentrum (PKC)
Gerritsen: ‘Het PKC heeft de ambitie om de jaren 
geleden ingezette ontwikkeling tot hoogwaardig 
prostaatkankercentrum verder uit te bouwen. 
Naast het verder uitbouwen van de samenwerking
tussen de radiologen, nucleaire en medisch 
oncologische specialisten in de ziekenhuizen te 
Delft en Den Haag, ligt er voor mij een belangrijk 
taakgebied in het optuigen en begeleiden van meer 
eigen onderzoek.

Ik ben nu projectleider voor studies die ten 
doel hebben vernieuwende mogelijkheden te 
onderzoeken voor patiënten met metastasen 
(uitzaaiingen) in de lymfeklieren. Maar ook het in 
een steeds vroeger stadium kunnen diagnosticeren 
van de aard van de kanker (om daar de behandeling 
op maat te kunnen afstemmen) is een onderwerp 
dat nadere studie vergt. Mijn ervaring en (inter)
nationale contacten kunnen daar van belang 
zijn. Ik heb er zin in mijn bijdrage te leveren aan 
het ontwikkelen en introduceren van nieuwe 
behandelingen’

Felicitatie
De redactie van Nieuws feliciteert het Reinier 
Haga PKC met de komst van Winald Gerritsen 
en feliciteert evenzo Winald Gerritsen met de 
hier geboden mogelijkheid om uiterst zinvol 
intellectueel actief te blijven. Wij zien uit naar de 
bekendmaking van nieuwe studies die beogen de 
diagnose en behandeling van de prostaatkanker 
patiënt verder te verbeteren. n

Prof. dr. Winald Gerritsen met 
emeritaat, maar niet uitgewerkt

Prof.dr. Winald Gerritsen

Het PKC heeft Het PKC heeft 
de ambitie de de ambitie de 

ingezette ingezette 
ontwikkeling tot ontwikkeling tot 

hoogwaardig hoogwaardig 
prostaatkanker-prostaatkanker-
centrum verder centrum verder 
uit te bouwenuit te bouwen
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Prof. dr. Winald Gerritsen met 
emeritaat, maar niet uitgewerkt

Sojaproducten worden regelmatig in één adem 

genoemd met hormoongevoelige kanker. Mag je 

sojaproducten eten en drinken als je prostaatkanker 

hebt? En klopt het dat soja helpt tegen opvliegers? 

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds legt uit hoe 

het zit.

Is er een verband tussen soja en 
prostaatkanker?
Soja bevat isoflavonen. Isoflavonen zijn stoffen 
die erg lijken op het hormoon oestrogeen. 
Ze worden ook wel plantaardige oestrogenen 
(of fyto-oestrogenen) genoemd. Oestrogeen zou 
in theorie van invloed kunnen zijn op 
hormoongevoelige prostaatkanker. 

Oestrogeen werkt namelijk het hormoon testosteron 
tegen; het werkt als een anti-testosteron. Oestrogeen 
zou verdere groei van prostaatkanker mogelijk 
kunnen remmen.

Soja: goed om te 
nemen of juist niet?

Neem geen sojasupplement

45454545

Wat is het effect van soja bij 
prostaatkanker?
In een overzichtsstudie zijn de resultaten 
vergeleken van zes verschillende onderzoeken 
onder ruim 300 mannen met prostaatkanker in 
een vroeg stadium. De deelnemende mannen 
werden door loting willekeurig ingedeeld in 
de groep die een sojaproduct of -supplement 
kreeg, of in de groep die een placebo (een 
product dat op een sojaproduct lijkt) kreeg. Bij 
al deze onderzoeken zagen onderzoekers geen 
effect van soja op prostaatkanker. Er was ook 
geen effect op het PSA. ›

Bij onderzoeken 
zagen onderzoekers 
geen effect van soja 
op prostaatkanker. 

Er was ook geen 
effect op het PSA
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Helpt soja tegen opvliegers?
Sommige mannen krijgen oestrogeen
toegediend als behandeling tegen prostaatkanker. 
Een bijwerking hiervan is dat je opvliegers kunt 
krijgen. Er wordt gezegd dat soja opvliegers zou 
kunnen verminderen, maar onderzoek laat dit 
niet zien. Het is onbekend of soja invloed heeft 
op hoe hormoonbehandeling bij prostaatkanker 
werkt. 

Supplementen met hogere doseringen 
fyto-oestrogenen zijn niet onderzocht als 
middel tegen opvliegers bij mannen met 
prostaatkanker. Om opvliegers te verminderen
is het beter om alcohol, cafeïne en pittig eten 
te laten staan.

Hoeveel sojaproducten kan ik dagelijks 
eten en drinken?
Je kunt dagelijks maximaal 2-3 porties 
sojaproducten eten of drinken (1 portie is 
1 beker of glas sojamelk of 1 vleesvervanger 
zoals 135 gram tempé of tofu). 

Het is nog onduidelijk of grote hoeveelheden 
soja – en dus een hoge dosis fyto-oestrogenen 
– veilig is. Daarom is het advies om geen 
supplementen met soja, fyto-oestrogenen of 
isoflavonen te nemen bij prostaatkanker. 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. 

Neem geen kurkuma of curcumine supplement

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

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

na de Corona-stop. Mijn seizoenkaart van vorig 

jaar bleef na de openingsmatch ongebruikt. 

Maar september jl. dromden we als vanouds het 

stadion weer in. 

‘Ik kan weer’ is ook de beleving de keren 
(minstens drie bij kou) dat ik vanaf m’n zitplaats 
de toiletten bereik. Opluchting krijgt daar 
bijklank. 
Letterlijk: boven de urinoirs is het ‘klatergoud’ 
wat er blinkt. 
Figuurlijk omdat de zwakstroom die ik produceer 
een schril contrast vormt met de stralen ter 
linker- en rechterzijde. (de woorden van de 
huisarts gaan mee: géén kracht zetten, anders 
ontwikkel je het risico op een te gespierde 
‘balkenblaas’) 

‘Ja jong, de jaren tellen’
Meermaals verplaatste ik me in de gedachten 
van de mannen die na mij aanschuiven, en 
eerder hun gulp weer dichtritsen. Mijn grijze haar 
verraadt natuurlijk al het één en ander. Hoewel 
dat nog steeds een dos is. Menige klaterende 

soortgenoot zegt me dat 
niet na. 
Maar in gedachten 
bereidde ik me wel voor 
op eventuele opmerkingen 
over m’n ‘surplace’. Op een 
goedmoedige zou de reactie 
iets worden in de trant van ‘Ja jong, de jaren 
tellen’. Gepaard met een knipoog en/of glimlach.
 
Op een neerbuigende zou ik proberen een 
zwijgen uit te lokken met de enkele opmerking 
‘Kanker mienjong.. de prostaat’. (althans bij de 
club van m’n kinderen; bij de club van m’n jeugd 
wordt dat ‘Kanker kearlke… ’n prostaat’) 
(Ra ra waar woon ik, respectievelijk kom ik weg...) 

Maar het gebeurt nooit hoor. Het blijft een 
gedachten-experiment. 

Bij de voetbal hoort iedereen erbij die mee-
springt, -klapt en -zingt. Met dezelfde clubsjaal 
dan…. dat wel. 

Net als bij de PKS. Met onze denkbeeldige 
clubsjaal. 

Bij alle hedendaagse tegenstellingen wel een 
opluchting. Ergens. n

‘Kanker 
mienjong.. 

de 
prostaat’

Eindelijk! Ik kan weer. 

Opluchting 
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Veel last van een migrerende clip 

Adequaat ingrijpen van 
verpleegkundige

 Aart J. van Dijk

Gerko Arends (72 jaar) is getrouwd met 

oud-verpleegkundige en predikant Gerbrich. 

Gerko heeft een lange carrière gehad bij het 

GAK en de Gemeenschappelijke Medische Dienst 

(GMD). De laatste jaren van zijn carrière heeft 

hij bij de Gemeentelijke Sociale Dienst in Zwolle 

gewerkt met nieuwkomers. 

Wat is Gerko overkomen? 
Als Gerko bij de huisarts zijn bloedwaarden 
moest laten meten, liet hij ook altijd zijn PSA-
waarde bepalen. Deze was tot begin 2017 altijd 

laag, 0.2 of 0.3. Dat veranderde in juni 2017, toen 
de PSA 4 bleek te zijn. Gerko werd verwezen 
naar een uroloog. Hierbij werd een PSA van 8 
vastgesteld. Uit een MRI scan en biopsie bleek 
dat er sprake was van ‘een matig snel groeiende’ 
tumor met een Gleasonscore van 7. 
Uit de vier bekende behandelopties heeft Gerko 
in juli 2017 gekozen voor het opereren met 
behulp van de Da Vinci Robot. Dat kon al snel en 
voor zover bekend is de operatie voorspoedig 
verlopen. Het 
pathologisch 
onderzoek gaf een 
stageringscode 
pT3b (invasie van 
zaadblaasjes). 
Omdat bij de 
gebruikelijke 
3-maands 
controles de PSA 
onmeetbaar laag 
bleek te zijn  ›

Deze keer was 
het ernstig, hij werd 

met spoed naar 
het ziekenhuis 

gebracht

Stageringscode pT3b (invasie van zaadblaasjes)
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zou thans naar de mening van de uroloog de 
kans op uitzaaiingen verwaarloosbaar zijn en 
is de controlefrequentie veranderd in één maal 
per zes maanden. 

Urineweginfecties
Na de operatie in juli 2017 kreeg Gerko 
veelvuldig last van een urineweginfectie en 
kreeg hij steeds meer moeite met plassen. 
Om de urineweginfecties te bestrijden kreeg 
Gerko antibiotica. Inmiddels is er sprake van 
resistentie voor een drietal antibiotica.
Voor het ledigen van de blaas heeft Gerko 
verschillende katheters gekregen. Aanvankelijk 
gaf het een goed resultaat, maar na verloop van 
tijd lukte het nauwelijks om de blaas voldoende 
te ledigen. Uit onderzoek bleek dat er sprake 
was van littekenweefsel in de plasbuis, 
waardoor de plasbuis nagenoeg dichtzat. 
In februari 2018 is het littekenweefsel 
verwijderd. 

In maart 2018 was er opnieuw sprake van een 
urineweginfectie. Volgens Gerko inmiddels de 
tiende maar het kon evengoed de negende 
of elfde keer zijn geweest. Deze keer was het 
ernstig, want Gerko werd met spoed naar het 
ziekenhuis gebracht, vanwege een vastgestelde 
urosepsis (bacteriële bloedvergiftiging o.a. 
vanuit de urinewegen). Na één nacht op de IC 
mocht Gerko naar de verpleegafdeling. Hier 
kreeg hij opnieuw een aanval. Gerko is er van 
overtuigd dat het adequate ingrijpen van de 
verpleegkundige op de afdeling en de door haar 
gealarmeerde IC verpleegkundige zijn leven 
hebben gered. Hij heeft enkele dagen op de 
IC gelegen en heeft extra zuurstof toegediend 
gekregen. In mei 2018 is opnieuw littekenweefsel 
verwijderd. 

Migrerende clip
Bij het verwijderen van de prostaat klemt de 
uroloog de bloedvaten af met plastic clips 
(hemolock clips)1 . 

De vraag kwam op of er 
sprake zou zijn van een 
migrerende clip2,3, die 
problemen veroorzaakte. 
Naar de mening van 
Gerko bagatelliseerde 
de opererende uroloog 
in eerste instantie een 
en ander. Deze vertelde dat hij de uitgevoerde 
operatie inmiddels al 1500 keer heeft uitgevoerd, 
en dat hij slechts drie of vier keer migrerende 
klemmen heeft gehad en deze hadden nog 
nooit voor problemen gezorgd. Een migrerende 
clip zwerft door de buikholte, maar door het 
materiaal waar het van gemaakt is volgen er 
geen afstotingsreacties door het lichaam.

Bij nader onderzoek bleek dat er sprake 
was van een migrerende clip die in de, na 
de prostaatverwijdering, nieuw gemaakte 
aanhechting van de blaas aan de plasbuis 
terecht was gekomen. De clip is verwijderd.   
Het is opvallend dat na het verwijderen van 
de gemigreerde hemolock clip in 2018, 
Gerko geen last meer heeft gehad van 
urineweginfecties. ›
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Uit een MRI scan 
en biopsie bleek 

dat er sprake was 
van ‘een matig snel 

groeiende’ tumor

hemolock clips

Gerko aan het werk in zijn 
fraaie tuin
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Hoe is het nu met Gerko?
Gerko heeft nog steeds problemen. Bij hoesten 
heeft hij beperkt urineverlies. Hij heeft geen 
erecties en zaadlozingen meer. Hij is moe 
en heeft last van lusteloosheid, spierpijn en 
regelmatig wazig zien.

Gerko: ’Na de sepsis in 2018 werd de 
vermoeidheid veel erger, is mijn geheugen een 
vergiet, ben ik hele stukken kwijt, kan ik mij 
moeilijk concentreren en lezen gaat moeizaam. 
Kon ik mij vroeger een boek of een film tien jaar 
nadat ik het gelezen of gezien had nog foutloos 
herinneren, nu kan ik een film die ik gisteren 
heb gezien vandaag weer bekijken en heb ik 
geen idee dat ik die film eerder gezien heb, 
langzamerhand lijkt er echter herstel te komen’. 

Opmerkingen van Gerko :
• Na de prostaatverwijdering heb ik bij ontslag  
 nauwelijks incontinentiemateriaal    
 meegekregen en er was ook niets geregeld.   
 Het was weekend, dus dat gaf problemen; 
• Er was ook niets geregeld voor    
 bekkenbodemtherapie;
• Bij de verwijdering van een katheter na de   
 operatie in maart 2018, was er geen enkele   
 privacy. Als ik de deur van de kamer 
 dichtdeed, werd die door de    
 verpleegkundigen weer opengezet. Ook als 
 ik het gordijn rond mijn bed dicht had, was   
 het binnen no time weer open. Dat vond ik   
 niet prettig, vooral omdat ik veel moeite 
 had met het weer op gang krijgen van   
 het plassen en bezoekers vanuit de gang   
 ongegeneerd de kamer in konden kijken; 
 dit in scherpe tegenstelling met de twee   
 eerdere operaties toen er gezorgd was voor   
 voldoende privacy; 
• Binnen het ziekenhuis bekijken alle
  behandelaars een klein stukje van het   
 probleem, maar iemand die het totaal plaatje  
 beoordeelt, ontbreekt; 
• De situatie van de afgelopen jaren heeft mij  
 psychisch een harde klap gegeven; 
• De behandelend uroloog heeft mij in verband  
 met o.a. de vergeetachtigheid verwezen naar  
 de medisch psychiater. Inmiddels heb ik   
 enkele gesprekken gehad;
• In verband met de vermoeidheid ben ik   
 nader onderzocht. Hieruit bleek dat ik lichte  
 hartproblemen en een probleem met mijn   
 schildklier heb. Ik ben geneigd nooit meer de  
 bijsluiters van de medicijnen te lezen,   
 alle recent voorgeschreven medicatie geven  
 als bijwerking: vermoeidheidsklachten, 
 terwijl ik behandeld word voor:    
 vermoeidheidsklachten. n 

[1] 

https://www.allesoverprostaatkanker/dossiers/
prostaatoperatie-met-davinci-robot  

[2] 
Beste Aart, als antwoord op je vragen.
Ja, bij de prostaatoperatie worden plastic clips 
gebruikt die heten hemolocks en soms gebruiken 
we  ook titanium clipjes. Deze geven vrijwel nooit 
last. 
Ze laten over het algemeen niet los (daarmee 
bedoel ik dat ze open gaan), maar kunnen wel in 
een zeldzaam geval migreren. Daarmee bedoel 
ik dat ze dicht blijven maar dat het weefsel 
dat ertussen/eromheen zit zodanig reageert of 
geneest en verdwijnt dat het de clip niet meer op 
z’n plek houdt, maar dat hij los komt te liggen. 
Een losliggende clip op zich is niet erg als deze 
geen klachten of problemen geeft. Heel zeldzaam 
gebeurt het dat zo’n clip migreert naar een plek 
waar hij wél problemen veroorzaakt. Het komt 
voor dat er migratie naar de blaas plaatsvindt en 
dat er dan (delen van) clips in de blaas zichtbaar 
worden. Die geven daar klachten en moeten dan 
(meestal via de plasbuis) verwijderd worden. 
De term migreren is misschien wat misleidend 
want dat klinkt alsof de clip zelf aan de wandel 
gaat, maar eigenlijk vindt er een reactie van het 
weefsel van het lichaam plaats dat om de clip 
heen zit waardoor die clip van locatie verandert.
De gedachte is dat dit gebeurt als het weefsel 
om/in de clip verzwakt is. Bijvoorbeeld als er een 
sluimerende milde ontstekingsreactie speelt of 
als het weefsel heel dun en kwetsbaar is en de 
clip er druk op uitoefent zoals bij een hele dunne 
blaaswand. 
Met vriendelijke groet, 
Saskia Stomps (uroloog ZGT)

[3]

Yu Seob Shin et al.,
Floating Hem-o-Lok Clips in the Bladder without 
Stone Formation after RALRP,
Chonbuk National University Medical School, 
Jeonju, Korea,
6 October 2011                    

Het ziekenhuis heeft de hulp van de 
Prostaatkankerstichting ingeroepen om een 
gerezen probleem tussen het ziekenhuis en een 
prostaatkankerpatiënt te helpen oplossen.
Op verzoek van het bestuur van PKS heeft 
vrijwilliger Aart van Dijk contact opgenomen 
met Gerko Arends en zijn vrouw en informatie 
ingewonnen bij twee, hem bekende, urologen. 
Met het plaatsen van dit, door de patiënt en 
het ziekenhuis goedgekeurde artikel, voelt de 
patiënt zich gehoord.
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Horizontaal 
1. Langdurig onopvallend volgen 7. Landverhuizing 14. Afrikaanse rivier 16. Romeinse groet 18. Past na bloed en voor 
val 20. ... the Cat, tekenfilmpersonage 23. Voedselreserve voor planten 25. Voldoende 26. ... Zeppelin, Engelse 
rockband 27. ... schaffen das, slagzin van Angela Merkel 28. Reeks, serie 30. Computeronderdeel 32. Dier zoals Willy 
uit Free Willy 34. Immer 36. Schoon 38. Grote uil 40. Keukenapparaat 42. Past voor en na lijk 44. De vloer schoonmaken 
46. ...: Warrior Princess, Amerikaanse televisieserie 48. Turkse titel 49. Geboortestad van Christoffel Columbus 51. 
Gelaatskleur 53. Broodsoort 54. ... Keijzer, staatssecretaris in kabinet-Rutte III 56. Scheepskabel 59. Muisarm 60. Stoere 
vent 61. Past na druiven en voor tomaat 63. Zompig 66. Harnas van ..., album van Maaike Ouboter 68. Do-...-Mi, liedje 
uit The Sound of Music 70. ... the Air Tonight, nummer van Phil Collins 71. ... M for Murder, film van Alfred Hitchcock 
72. Knolraap en lof, schorseneren en ..., nummer van Drs. P 74. ... Flaco, bijnaam van Johan Cruijff 75. ... staat een 
paard in de gang, nummer van André van Duin 76. Grote plaats 78. Eenkleurig 79. ... Markus, Nederlandse 
kunstschilderes 80. Grijpstra en De ..., Nederlandse tv-serie 82. Plaats in Noord-Gelderland 83. Heel leuk, schitterend 
85. Aanspreektitel van een vorst 87. Past na pis en voor vis 89. ... Koolhaas, Nederlandse architect 90. ... Elton John, 
Britse popmuzikant 91. Schermterm 92. Wijnlokaal 93. Fiasco, blamage 95. Opgewonden, opgezweept 96. Je was een 
beetje ..., uitspraak van Máxima Zorreguieta 98. Klein café 99. ... María, koffielikeur 101. Voormalige supermarktketen 
103. ... Lynn, Britse zangeres 104. Past na vol en voor voer 106. Nederlands koloniaal leger 108. 't Was aan de Costa ... 
Sol, nummer van de Zangeres Zonder Naam 110. ... Gynt, Noorse legendarische volksheld 111. Hondje uit The Wizard 
of Oz 113. ... zullen doorgaan, nummer van Ramses Shaffy 114. ... blond, nummer van Veldhuis & Kemper 115. Loven 
117. Kledingstuk 118. Voormalige discotheek in Amsterdam 119. Past na man en voor mens 121. 50 ..., Amerikaanse 
rapper 123. Vreugde 124. De verschrikkelijke sneeuwman 126. Venster 128. ... Ventura: Pet Detective, film met Jim 
Carrey 130. … Valk, Nederlandse zangeres 132. ... Upon a Time in Hollywood, film van Quentin Tarantino 134. Huisdier 
135. Zeer, uiterst 138. Behaarde dierenhuid 139. Enthousiaste bewonderaar 140. Vulgair, laag-bij-de-gronds 142. 
Slecht geïsoleerd m.b.t. geluid 145. Big ... , Amerikaanse gele tegenhanger van Pino 146. Egyptische woestijn en 
schiereiland 149. Commando, bevel 150. Projectiel 152. Aandoening van de luchtwegen 153. Maggie Mac..., 
Nederlandse zangeres 154. ... Driver, film met Robert de Niro 155. Bijeenkomst van de Europese Raad 156. Nathan ..., 
novelle van Adriaan van Dis 158. ... Jinek, Nederlandse presentatrice 160. Kloosterzuster 162. Leon ..., Russische 
revolutionair 163. Plasvocht 165. Roodhuid, native american 166. Past voor waarde en vol 168. ... liever de lucht in, 
uitspraak van Jan van Speijk 170. Opeenvolging 171. Beroemdheid 
 
Verticaal 
2. Bevelvoerder 3. Stomdronken 4. Gespecialiseerde VN-organisatie 5. 27 horizontaal in het Nederlands 6. 2 x 25 
horizonaal – 1 8. Mad ..., film met Mel Gibson 9. 6 verticaal – VII 10. Blabla 11. Miltvuur 12. Op het allerlaatste moment 
(2,8) 13. Rondtrekkende koopman 15. ... de la Cité, Parijs eiland 17. Gewiekst type, gluiperd 19. Louis ... Funès, Franse 
acteur 21. Langspeelplaat 22. Afgod 24. Past na paas, voor land en tussen die twee 29. Bruce ..., Amerikaanse acteur 
31. Staat ten zuiden van Minnesota 33. Kier 35. ... Luthor, aartsvijand van Superman 37. Proef, test 39. Modieus, blits 
41. Teder, warm 43. Prosper ..., oprichter van het Oud-Strijders Legioen 44. Achtergrondinformatie, uitleg 45. Ergens 
ben ik ..., nummer van Het Goede Doel 47. Anaïs ..., Franse schrijfster van erotica 50. Momenteel 52. Alles ... liefde, 
film met Carice van Houten 55. Operatalentenjacht van Omroep MAX 57. Past na regen en voor wind 58. Ging op in 
GroenLinks 60. Indonesisch eiland 62. Negotiëren 64. Italiaanse publieke omroep 65. Iers Republikeins Leger 67. 
Optreden van de krijgsmacht 69. Ratelpopulier 71. Hilbert van der ..., Nederlandse schaatser 73. Egyptische godin 75. 
... Vulgaris, album van Queens of the Stone Age 77. Rechtsomkeert maken 81. Zwart materiaal van bepaalde tropische 
bomen 82. Aftreksel 84. Ontkenning 86. Gebogen been 88. Viertal 94. ... Save the Queen, nummer van Sex Pistols 95. 
Videoscheidsrechter 97. ... in Japan, livealbum van Deep Purple 98. Marjan ..., Nederlandse schrijfster 100. ... & Tina 
Turner, Amerikaans muziekduo 102. Taveerne 103. Pact, conventie 105. Past na bast en pens 107. Punt van een lijst 
109. Mep, klap 110. Gevel 112. ... Frank, vader van Anne 113. Atelier 116. Bittere afgunst 117. ... Bussemaker, minister 
in kabinet Rutte-II 120. In een vergadering te behandelen onderwerp 121. Grote ramp 122. Rioslip 124. ...! Inc., 
voormalig Amerikaans internetbedrijf 125. Mol 127. Past voor moes en smeer 129. ... Adriaanse, Nederlandse 
voetbaltrainer 131. Drukbezochte ziekenhuisafdeling 133. Indy... Series, Amerikaanse autoraces 136. ... Top 30, 
hitparade van 3FM 137. ... Rensenbrink, Nederlandse voetballer en paalraker 138. Viva la ..., nummer van Coldplay 
141. ... Krul, Nederlandse voetbalkeeper 143. Opkoper van gestolen goed 144. Spaans riet 145. Moe, zat 147. Huis 
Oranje-..., uit Duitsland afkomstig adelsgeslacht 148. Als 150. Koortswerend middel 151. Sociaal-culturele uitdrukking 
van sekse 157. ... vertrek, tv-programma 159. Waterdier 161. ... the Edge, album van The Babys 163. ... Rosenthal, 
minister in kabinet-Rutte I 164. ... Staal, Groningse zanger 167. Urbi ... orbi, uitspraak van de paus 169. Past na opa en 
voor oud  
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J. Terpstra, Vlissingen
Stef Engering, 
’s-Hertogenbosch

De oplossing van de puzzle 
uit Nieuws 40 luidde: 
Verschuivingstoelage

Oplossing:
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HORIZONTAAL
1. Langdurig onopvallend volgen 7. Landverhuizing 14. Afrikaanse rivier 16. Romeinse groet 18. Past na bloed en voor val 
20. ... the Cat, tekenfilmpersonage 23. Voedselreserve voor planten 25. Voldoende 26. ... Zeppelin, Engelse rockband 
27. ... schaffen das, slagzin van Angela Merkel 28. Reeks, serie 30. Computeronderdeel 32. Dier zoals Willy uit Free Willy 
34. Immer 36. Schoon 38. Grote uil 40. Keukenapparaat 42. Past voor en na lijk 44. De vloer schoonmaken 46. ...: Warrior 
Princess, Amerikaanse televisieserie 48. Turkse titel 49. Geboortestad van Christoffel Columbus 51. Gelaatskleur 
53. Broodsoort 54. ... Keijzer, staatssecretaris in kabinet-Rutte III 56. Scheepskabel 59. Muisarm 60. Stoere vent 61. Past na 
druiven en voor tomaat 63. Zompig 66. Harnas van ..., album van Maaike Ouboter 68. Do-...-Mi, liedje uit The Sound of Music 
70. ... the Air Tonight, nummer van Phil Collins 71. ... M for Murder, film van Alfred Hitchcock 72. Knolraap en lof, schorseneren 
en ..., nummer van Drs. P 74. ... Flaco, bijnaam van Johan Cruijff 75. ... staat een paard in de gang, nummer van André van 
Duin 76. Grote plaats 78. Eenkleurig 79. ... Markus, Nederlandse kunstschilderes 80. Grijpstra en De ..., Nederlandse tv-serie 
82. Plaats in Noord-Gelderland 83. Heel leuk, schitterend 85. Aanspreektitel van een vorst 87. Past na pis en voor vis 
89. ... Koolhaas, Nederlandse architect 90. ... Elton John, Britse popmuzikant 91. Schermterm 92. Wijnlokaal 93. Fiasco, 
blamage 95. Opgewonden, opgezweept 96. Je was een beetje ..., uitspraak van Máxima Zorreguieta 98. Klein café 99. ... María, 
koffielikeur 101. Voormalige supermarktketen 103. ... Lynn, Britse zangeres 104. Past na vol en voor voer 106. Nederlands 
koloniaal leger 108. 't Was aan de Costa ... Sol, nummer van de Zangeres Zonder Naam 110. ... Gynt, Noorse legendarische 
volksheld 111. Hondje uit The Wizard of Oz 113. ... zullen doorgaan, nummer van Ramses Shaffy 114. ... blond, nummer van 
Veldhuis & Kemper 115. Loven 117. Kledingstuk 118. Voormalige discotheek in Amsterdam 119. Past na man en voor mens 
121. 50 ..., Amerikaanse rapper 123. Vreugde 124. De verschrikkelijke sneeuwman 126. Venster 128. ... Ventura: Pet Detective, 
film met Jim Carrey 130. … Valk, Nederlandse zangeres 132. ... Upon a Time in Hollywood, film van Quentin Tarantino 
134. Huisdier 135. Zeer, uiterst 138. Behaarde dierenhuid 139. Enthousiaste bewonderaar 140. Vulgair, laag-bij-de-gronds 
142. Slecht geïsoleerd m.b.t. geluid 145. Big ... , Amerikaanse gele tegenhanger van Pino 146. Egyptische woestijn en 
schiereiland 149. Commando, bevel 150. Projectiel 152. Aandoening van de luchtwegen 153. Maggie Mac..., Nederlandse 
zangeres 154. ... Driver, film met Robert de Niro 155. Bijeenkomst van de Europese Raad 156. Nathan ..., novelle van Adriaan 
van Dis 158. ... Jinek, Nederlandse presentatrice 160. Kloosterzuster 162. Leon ..., Russische revolutionair 163. Plasvocht 
165. Roodhuid, native american 166. Past voor waarde en vol 168. ... liever de lucht in, uitspraak van Jan van Speijk 
170. Opeenvolging 171. Beroemdheid

VERTICAAL
2. Bevelvoerder 3. Stomdronken 4. Gespecialiseerde VN-organisatie 5. 27 horizontaal in het Nederlands 6. 2 x 25 horizontaal 
– 1 8. Mad ..., film met Mel Gibson 9. 6 verticaal – VII 10. Blabla 11. Miltvuur 12. Op het allerlaatste moment (2,8) 
13. Rondtrekkende koopman 15. ... de la Cité, Parijs eiland 17. Gewiekst type, gluiperd 19. Louis ... Funès, Franse acteur 
21. Langspeelplaat 22. Afgod 24. Past na paas, voor land en tussen die twee 29. Bruce ..., Amerikaanse acteur 31. Staat ten 
zuiden van Minnesota 33. Kier 35. ... Luthor, aartsvijand van Superman 37. Proef, test 39. Modieus, blits 41. Teder, warm 
43. Prosper ..., oprichter van het Oud-Strijders Legioen 44. Achtergrondinformatie, uitleg 45. Ergens ben ik ..., nummer van 
Het Goede Doel 47. Anaïs ..., Franse schrijfster van erotica 50. Momenteel 52. Alles ... liefde, film met Carice van Houten 
55. Operatalentenjacht van Omroep MAX 57. Past na regen en voor wind 58. Ging op in GroenLinks 60. Indonesisch eiland 
62. Negotiëren 64. Italiaanse publieke omroep 65. Iers Republikeins Leger 67. Optreden van de krijgsmacht 69. Ratelpopulier 
71. Hilbert van der ..., Nederlandse schaatser 73. Egyptische godin 75. ... Vulgaris, album van Queens of the Stone Age 
77. Rechtsomkeert maken 81. Zwart materiaal van bepaalde tropische bomen 82. Aftreksel 84. Ontkenning 86. Gebogen been 
88. Viertal 94. ... Save the Queen, nummer van Sex Pistols 95. Videoscheidsrechter 97. ... in Japan, livealbum van Deep Purple 
98. Marjan ..., Nederlandse schrijfster 100. ... & Tina Turner, Amerikaans muziekduo 102. Taveerne 103. Pact, conventie 
105. Past na bast en pens 107. Punt van een lijst 109. Mep, klap 110. Gevel 112. ... Frank, vader van Anne 113. Atelier 
116. Bittere afgunst 117. ... Bussemaker, minister in kabinet Rutte-II 120. In een vergadering te behandelen onderwerp 
121. Grote ramp 122. Rioslip 124. ...! Inc., voormalig Amerikaans internetbedrijf 125. Mol 127. Past voor moes en smeer 
129. ... Adriaanse, Nederlandse voetbaltrainer 131. Drukbezochte ziekenhuisafdeling 133. Indy... Series, Amerikaanse 
autoraces 136. ... Top 30, hitparade van 3FM 137. ... Rensenbrink, Nederlandse voetballer en paalraker 138. Viva la ..., nummer 
van Coldplay 141. ... Krul, Nederlandse voetbalkeeper 143. Opkoper van gestolen goed 144. Spaans riet 145. Moe, zat 
147. Huis Oranje-..., uit Duitsland afkomstig adelsgeslacht 148. Als 150. Koortswerend middel 151. Sociaal-culturele 
uitdrukking van sekse 157. ... vertrek, tv-programma 159. Waterdier 161. ... the Edge, album van The Babys 163. ... Rosenthal, 
minister in kabinet-Rutte I 164. ... Staal, Groningse zanger 167. Urbi ... orbi, uitspraak van de paus 169. Past na opa en voor 
oud 
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(Alle nummers zijn te zien op onze website. Die is te bereiken via www.prostaatkankerstichting.nl, 
klik op die site op de button ‘Voor u’, vervolgens op de knop ‘Magazine Nieuws’ en maak daar uw 
keuze van het gewenste nummer.)

pag.  Nr 37 december 2020
5 Robot gestuurde MRI- biopsie
7 Bestraling in HMC in Corona-tijden
11 Bekkenfysiotherapie
17 Anser prostaatnetwerk
20 Ate Vegter: incontinentie
23 Eigen keuze (niet) kunnen maken
25 Homoseksualiteit en prostaatkanker
28 Rode verrassing
33 Enquête uitslag meer bewegen
41 Theranostics: diagnose en behandeling
43 Materialisme of tijd?
47 ADOPT en PERYTON studies
50 Waarom geen ULO-tje?

pag.  Nr 36 september 2020
5 Focale behandeling gelokaliseerd pk
11 René Landman, vrijwilliger regio N-H
13 Ralph Vermeere: zelf in actie komen
17 NFK: bewust voor ziekenhuis kiezen
19 Prostaatkankerwijzer.nl
23  Artikelenbundel Prostaat Praat!
27 Gewichtsverandering tijdens kanker, deel 2

pag.  Nr 35 juni 2020
9 Birgit Holman, radiotherapeut-oncoloog
15 Betere fitheid en hogere kwaliteit van leven
19 Pijn bij prostaatkanker
25 Ervaringstips bij verstoorde stoelgang
33 PKS-visie krijgt invulling
37 Positie patiënt bij medische missers

pag.  Nr 34 maart 2020
5 RARE-onderzoek Meander
23 Botontkalking bij prostaatkanker
25 Penisverkorting na prostatectomie
28  Herman Scheper in PROpel-studie
33 Tijdig testen? Ervaring Bert Westerink
37 DNA, genen, mutaties, eiwitten en kanker
45 Verzekeren ex-kankerpatiënten

pag.  Nr 33 december 2019
10 Huisartsenrichtlijn prostaatkanker
13 Donateurs dag
25 AvL - Publiekslezing over prostaatkanker
29 Behandelvolgorde uitgezaaide prostaatkanker
41 Hoeveel water drinken? 

pag.  Nr 40 september 2021
5 Communicatie 
7 Nuttig neveneffect van Corona in HMC
11 Ervaringsverhaal Piet Zuidam
13  Prostaatkankerlogboek, the making of
17 Ervaringen Joop de Heus
21 Visie PKS vroege opsporing
23 Opvliegers
24 Ervaringsverhaal René Landman
27 Ervaringsverhaal Hans Overbeeke
31 Erectieproblemen en fysiotherapie
33 Prosper prostaatkankerkliniek
37 Voeding & kanker
39 Marco Blanker lid Raad van Advies
41 Kwaliteitsregistratie
43 Vernauwingen na bestraling
49 Ervaring Henk van den Heuvel met ProAct

pag.  Nr 39 juni 2021
5 Lutetium-177-PSMA therapie in Nederland
11 Vaak plassen: gebruik het PKS-pasje
15  Hormonale interventies
19 Meer bewegen: langer overleven
21 Interview Theo van Vliet
27 Abirateron
31 Intimiteit, liefde en gemis 
33 Penisverkorting na prostatectomie
39 De zin van vragenlijsten
41 Suiker, mijden of niet
43 PKS oproep concentratie van zorg
45 Lutetium PSMA therapie
48 Ervaringsverhaal Peter Bank

pag.  Nr 38 maart 2021
8 Palliatief leven met prostaatkanker
10  Casemanager spin in het web
13 Prostaatkankernetwerk Nederland
15 Hormoontherapie deel 1
19 Fietszadel en prostaat
21 POWER studie
27 FLAME studie gunstig resultaat
31 Prostaatkanker Centrum Noord Nederland
37 Hyperbare zuurstoftherapie
39 Waar kun je terecht met vragen
41 Beeldgeleide chirurgie
45 Olaparib, een PARP remmer
47 Consulten in coronatijd
50 Voeding en kanker

Waar schreven wij over de 
laatste 2 jaar?
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Prostaatkankerstichting:

biedt lotgenotencontact

geeft voorlichting en informatie

behartigt de belangen van 
mannen met prostaatkanker 
en hun naasten

stimuleert wetenschappelijk 
onderzoek

•

•

•

•
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