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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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Lotgenotentelefoon 
0800-9992222 
Maandag, woensdag, vrijdag van 
10.00 - 12.30 uur, dinsdag en donderdag 
van 19.00 - 21.00 uur. 
Ook via e-mail: 
lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl 
De ruim 25 vrijwilligers beschikken over 
een grote informatiebank waarin alles wat 
rechtstreeks of zijdelings met prostaatkanker 
te maken heeft, is opgeslagen. 
Daarnaast delen zij graag hun eigen specifieke 
ervaringen met lotgenoten. Onder hen drie 
partners voor partner-aangelegenheden. 
Indien de 0800 lijn langdurig in gesprek is en 
u belt met nummerherkenning wordt u  
zo spoedig mogelijk teruggebeld.
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Prostaatkankerstichting bestaat 25 jaar!
Meld u aan voor onze donateursdag

op vrijdag 10 juni 2022
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Gelijktijdig met de donkere koude dagen hebben we afscheid genomen 
van de meeste coronamaatregelen. En dat is goed nieuws! Want verderop 
in dit nummer van Nieuws leest u alles over onze donateursdag op 10 juni 
in het AFAS Theater in Leusden. 

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de Prostaatkankerstichting 
werd opgericht, toen nog onder de naam Stichting Contactgroep 
Prostaatkanker. Naast u als donateur, mogen we buitenlandse gasten van 
Europa UOMO verwelkomen. Europa UOMO is de organisatie waar  
27 Europese patiëntenorganisaties voor mannen met prostaatkanker bij 
zijn aangesloten, waaronder de Prostaatkankerstichting.

Ik zei het al, langzaam klimt Nederland uit het coronadal. De zorg heeft 
twee ongekend zware jaren gehad en voor ons als patiënten is dat niet 
anders geweest. Kan ik veilig naar de huisarts in tijde van corona en ben 
ik tijdig aan de beurt voor mijn behandeling? Belangrijke vragen die ons 
de afgelopen twee jaar hebben beziggehouden.  

Gelukkig staat de agenda op onze website inmiddels weer propvol met 
bijeenkomsten. Op het gebied van elkaar ontmoeten is er veel in te 
halen. Lotgenotenbijeenkomsten hebben plaats gemaakt voor online 
alternatieven. Er is onverminderd veel werk verricht door onze vrijwilligers, 
hartelijk dank daarvoor. Door jullie werk worden onze contacten met het 
zorgveld steeds beter; de Prostaatkankerstichting wordt meer en meer als 
partij van betekenis gezien. 

Net als bij andere zorg  het geval is, wordt ook de 
prostaatkankerzorg steeds vaker in netwerken georganiseerd. 
Als belangenbehartiger merken we dat het voor patiënten 
vaak niet duidelijk is dat ze behandeld worden in een netwerk 
en welke kwaliteit zorg er binnen een netwerk verwacht mag 
worden. De Prostaatkankerstichting heeft dit opgepakt en 
is betrokken bij een landelijk programma dat tot doel heeft 
om kwaliteitsresultaten transparant en inzichtelijk te maken, 
waarbij netwerken de mogelijkheid hebben om resultaten met 
elkaar te vergelijken en van elkaar te leren. 

De Prostaatkankerstichting zoekt nieuwe bestuursleden. Van het huidige 
bestuur hebben enkele leden aangeven over niet al te lange tijd te willen 
stoppen met hun taak. Gedurende vele jaren hebben zij met plezier en 
enthousiasme hun rol vervuld en bijgedragen aan de grote impact die de 
stichting gerealiseerd heeft tussen het ontstaan 25 jaar geleden en nu.  
Zij vinden het nu tijd worden voor vernieuwing dan wel verjonging 
binnen het bestuur en willen medio 2023 het stokje kunnen 
overgeven. Daarom maak ik graag van de gelegenheid gebruik om 
u allen aan te spreken. Heeft u tijd over en bent u gedreven om de 
prostaatkankerzorg in Nederland naar een nog hoger plan te tillen, 
van diagnostiek tot behandeling en nazorg, kijk dan verderop in dit 
magazine hoe u solliciteert op een bestuursfunctie. Bestuurs- en andere 
vrijwilligersvacatures vindt u ook op onze website. 

Hopelijk ontmoeten we elkaar op vrijdag 10 juni in Leusden. 

Kees van den Berg
Voorzitter

Van de voorzitter
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De Prostaatkankerstichting De Prostaatkankerstichting 
wordt meer en meer als wordt meer en meer als 

partij van betekenis gezienpartij van betekenis gezien
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 Hans Overbeeke

Onlangs heb ik mijn 5-jarig jubileum gevierd! Ooit 

dacht ik dat ik het niet zou meemaken. Kijk mij nu 

eens, fit en wel. Nu is het tijd om even terug en een 

beetje vooruit te kijken. Als troost voor 'nieuwe' 

lotgenoten en als herkenning voor 'veteranen'. 

Net als ieder ander ben ik vreselijk geschrokken 
toen ik de diagnose kreeg. In het ziekenhuis 
in Breda waren op de bot- en CT-scan geen 
uitzaaiingen te zien. Later in het Erasmus in 
Rotterdam waren er wel kleine uitzaaiingen op de 
PSMA-PET-scan zichtbaar. Mijn uroloog schreef 
direct de hormoontherapie met injecties voor in 
combinatie met chemotherapie (Docetaxel), toen 
nog standaardbehandeling bij uitzaaiingen. (‘we 
kunnen u ook operatief helpen hoor, het is maar 
een kleine ingreep’ hoorde ik haar nog zeggen).  
Ook werd ik doorverwezen naar de oncoloog. 

 
De oncoloog was ook voortvarend, een paar dagen 
later had ik al een intake. Aan de hand van een map 
geplastificeerde pagina’s met grote letters vertelde 
een oncologisch verpleegkundige mijn vrouw en mij 
hoe de behandeling zou gaan en wat ik ervan zou 
kunnen merken. De mogelijke bijwerkingen werden 
gedetailleerd besproken. Ineens zag ik mijn vrouw 
van haar stoel glijden, ze viel flauw. Twee andere 
verpleegkundigen hielpen haar weer op de been. 
Ze vertelde dat ze dit alles niet meer kon verdragen. 
Hierna we zijn richting huis gegaan. De pillen tegen 
de misselijkheid kregen we vast mee. 
 
Bijwerkingen vielen mee 
Ik twijfelde over de behandeling, de PSMA-techniek 
was toen nog jong en de standaard behandeling 
was volgens mij nog niet aangepast.  
Als voorbereiding op de eerste injectie was ik al 
gestart met een lage dosis Bicalutamide.  
In het Radboudumc heb ik ook een andere uroloog 
geraadpleegd. Die vond een start met alleen 
Bicalutamide als monotherapie aanvaardbaar, wel 
met een hogere dosis van 150 mg per dag. 
Zo bleef mijn PSA toch bijna twee jaar redelijk ›
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Zijn vrouw zegt dat hij niet veranderd is

Het eerste jubileum 

Aandachtstrekker
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onder controle.  
De bijwerkingen van 
de Bicalutamide vielen 
eigenlijk mee. Op het 

internet las ik allerlei vervelende verhalen, 
maar bij mij bleef het vooral de eerste maanden 
hoofdzakelijk bij gevoelige- en soms pijnlijke 
borsten. Uiteindelijk wende mijn lichaam er 
gewoon aan denk ik. 
 
Begin 2019 ben ik op mijn verzoek lokaal uitwendig 
bestraald. Ik heb gelezen dat daardoor de injecties 
mogelijk uitgesteld kunnen 
worden en de overlevingstijd kan 
toenemen. Na een bezoek aan het 
UZ Gent bleek mijn 'eigen' Radboud 
bereid dit te doen. Ik ben 20 keer 
bestraald. Het werkte prima, de 
PSA daalde behoorlijk. Wel had 
ik last van bijwerkingen, naast 
vermoeidheid ook het gevoel van 
kokend lood als ik ‘s nachts moest 
plassen. Voor mij was dat het 
bewijs dat er in mijn lichaam van 
alles gebeurde. Na een paar maanden voelde alles 
weer als normaal. 
 
Bijna twee jaar heeft de bestraling in combinatie 
met de Bicalutamide gewerkt. Daarna ging de 
PSA weer behoorlijk stijgen. Mijn arts vond het 
raadzaam in plaats van de Bicalutamide te starten 
met Zoladex-injecties, één injectie per drie 
maanden. De eerste kreeg ik 7 september 2021 
thuis van een vriendelijke verpleegkundige in mijn 
onderbuik, het was zo gepiept. De volgende dag 
voelde ik me wat grieperig maar daarna was ik 
weer fit als altijd. Dat ben ik nog steeds. 

Vreemd soort ‘rust’ 
Om fit te blijven volg ik de richtlijnen van het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds, eet gezond en 
beweeg veel, gemiddeld wandel ik 10 km per 
dag. Ik heb mijn energie niet verloren. Wel heb 
ik het sneller warm door de Zoladex, maar dat 
schijnt normaal te zijn. Mijn vrouw zegt dat ik 
niet veranderd ben. Zelf denk ik van wel. Er is 
een vreemd soort 'rust' in mijn lijf gekomen, niet 
eens onprettig. Ik mis toch wel die oude onrust, 
die opflikkerende waakvlam als mijn vrouw dicht 
tegen me aankroop. Ik vind het heerlijk om bij 

haar te zijn en van haar warmte te 
genieten, dat is onveranderd. Maar 
die vlam blijf veel vaker en langer 
in de waakstand staan. 
Voor ons geen probleem, hopelijk 
wordt het dat ook niet. 

 
Ivan Wolffers schrijft in zijn blog 
van 15 oktober 2021: 
‘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’. 
 

Ik ga het zien. Ik droom voorlopig van mijn 10-jarig 
jubileum. Zou ik dat nog kunnen vieren? En met 
wie? Maar nu roept de dag van vandaag, mijn fiets 
staat klaar voor de dagelijkse inkopen en hond 
Blitz hunkert naar zijn wandeling. ‘Ja ja , ik kom er 
aan’. n

De bijwerkingen De bijwerkingen 
van de Bicalutami-van de Bicalutami-
de vielen eigenlijk de vielen eigenlijk 

mee mee 

Het gevoel van Het gevoel van 
kokend lood kokend lood 

als ik ‘s nachts als ik ‘s nachts 
moest plassen moest plassen 
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  Marijke Galgenbeld

‘Ja, ik vind het eigenlijk allemaal wel meevallen’, 

zeg ik, terwijl ik het raam uitkijk zonder echt iets 

te zien.

Dit wordt mij waarschijnlijk niet in dank 
afgenomen. Ik kom zoveel mensen tegen die boos 
en teleurgesteld zijn, omdat ze geen volledige 
vrijheid van leven hebben op het moment. 
Natuurlijk begrijp ik dat voor een deel wel, maar 
mijn gedachten gaan automatisch uit naar al die 
mensen die er veel meer last van hebben dan wij. 
Ons wereldje is door de lockdown ten gevolge van 
het uitgebreid rondwaren van het Covid-19 virus 

wat beperkter ja, maar wij kunnen nog zoveel. 
En we hebben elkaar.

Kwaliteit in plaats van kwantiteit
Je zou nog maar een half jaartje te leven hebben 
bijvoorbeeld. Dan voelen de beperkingen als 
kettingen om je enkels en krijg je het zo benauwd 
van alle dingen die je niet kunt doen, terwijl je 
ze zo graag nog één keer zou willen doen. Je zou 
sommige mensen willen vasthouden en kussen. 
Lang blijven hangen in een cafeetje of in een 
restaurant na een mooie maaltijd met teveel 
wijn en bijzondere gesprekken. Willen vliegen 
naar verre, magisch getinte oorden, waar je nu 
alleen nog maar van kan dromen. Je zou het leven 
volledig leeg willen zuigen, maar het rietje blijkt 
te smal en trekt soms vacuüm. Mensen hebben ›

Mogelijkheden en 
beperkingen
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het in de palliatieve zorg over 
kwaliteit in plaats van kwantiteit 
van leven, maar de kwaliteit kan 
je in deze tijd niet altijd invullen 
zoals je het zou willen.

Je zou maar in deze fase van je 
leven zitten en kinderen hebben 
die in het buitenland wonen. 
Die kunnen misschien niet eens 
naar je toe komen omdat de grenzen gesloten zijn 
vanwege dit virus. 

Wachten op andere tijden
Je zou maar heel eenzaam zijn en niet veel om 
handen hebben. Ik zie die mensen voor me, zittend 
in hun huizen met de deuren dicht, wachtend op 
andere tijden, waarin ze weer zonder mondkapje 
met een buurvrouw kunnen praten in een 
supermarkt en een keer kunnen afspreken ergens 
naar toe te gaan om wat gezelligs te doen.

Je zou maar als student net op een klein kamertje 
wonen in een stad die je nog niet kent, tussen 

mensen die je nog nooit echt hebt 
kunnen ontmoeten.

Ballen hoog houden
Of je zou maar een café of 
restaurant hebben, dat alweer 
z’n deuren moest sluiten. De 
vergoeding is nog niet binnen van 
de vorige lockdown en je weet niet 
meer hoe je alles financieel recht 

moet breien. En als je een partner hebt, kan het 
zomaar zijn dat die er niet meer tegen opgewassen 
is en dat jij je daarom nóg verantwoordelijker 
voelt om de ballen, die je eigenlijk niet eens hebt, 
allemaal hoog te moeten houden.

Nee, ik klaag niet. Ik kijk dan maar naar al die 
dingen die ik nog wel kan doen en denk binnen die 
rust, die ik er gratis bij krijg, aan alle uitdagingen 
die er nog voor me liggen in het leven.

‘Alles heeft tijd nodig en zolang ik denk die tijd 
nog te hebben, vind ik het allemaal wel meevallen.’ 
n

Je zou sommige 
mensen willen 
vasthouden en 

kussen

In memoriam

Theo van Vliet
 
Op 2 januari 2022 overleed Theo van Vliet 
op 69 jarige leeftijd. Wij hebben Theo 
leren kennen als een warme en bevlogen 
lotgenoot die veel heeft betekend voor de 
Prostaatkankerstichting. Als vrijwilliger en als 
voorzitter van de 0800-groep, en dat voor vele 
jaren. Met zijn ervaringen en kennis op het 
gebied van prostaatkanker heeft Theo vele 
lotgenoten telefonisch, per mail of tijdens 
bijeenkomsten, kunnen helpen en adviseren 
hoe om te gaan met hun situatie. Wij wensen 
Theo’s familie en naasten veel kracht en sterkte 
toe bij dit grote verlies.
 
Bestuur, vrijwilligers en medewerkers van PKS 
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Interessant om de filosofische toekomstvisie 

te lezen van Yual Noah Harari, in Homo Deus 

(korte geschiedenis van morgen). We nemen 

afscheid van onze grote doodsvijanden (sinds 

mensenheugenis), honger, oorlogen en de 

pest. We streven naar onsterfelijkheid en 

volledige controle. We zijn het enige dier dat 

het voortbestaan van onze planeet bedreigt, en 

tegelijk de enige bewoner die een oplossing kan 

bedenken.

Harari voorspelt de loskoppeling van intelligentie 
en bewustzijn, de dominatie van Kunstmatige 
Intelligentie. (Ik ken een intelligente man 
(geoloog) die zo denkt en vindt dat de 

wereldbevolking hoe dan ook tot de helft moet 
worden uitgedund...)

Toen we nieuwe werelden ontdekten werd 
90% van de bewoners daar uitgeroeid door 
ziekten waartegen zij geen afweer hadden. Die 
afweer hebben wij nu wel, maar als er een virus 
doorheen breekt, is er paniek omdat we de 
controle even kwijt zijn. We willen gecontroleerd 
oud worden, niet als toevalligheid, maar als 
menselijke verworvenheid. Hoera voor de 
biotechnologie (plus AI).
 
Genoeg Harari.
Howel we langer in leven blijven, is dit leven niet 
altijd dat waarvan we gedroomd hadden. 

Ja, áls ik er eerder bijgeweest was
As is verbrande turf, zei mijn moeder. Maar, de as 
had ook van mij kunnen zijn. In Europa zien de 
urologen jaarlijks 400.000 nieuwe cliënten, en 
bijna een kwart hiervan zien ze als sterfgeval.
As... ja áls ik er eerder bijgeweest was voelde ik 
mij nu lekkerder. Maar, een man denkt niet ›

Langer leven
en genieten

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

‘When AI, and Watson is able to assess you rather than a doctor, you 

will not get one, but an invite number of doctors available 24/7 in 

ever corner of the world. So even if it costs $100 billion to make it 

work, in the long run it will be cheaper than training human doctors.’ 
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aan zijn prostaat als hij lekker bezig is. Het is een 
bescheiden orgaantje dat zich niet opdringt en 
hooguit het plasritme verstoort. 
Mijn geluk was dat ik in de herenkleedkamer 
soms het begrip PSA hoorde vallen, vooral onder 
senioren. 

Dus toen ik een check up liet doen dacht ik ach laat 
ik die PSA ook maar eens laten meten. De dokter 
vond het niet nodig, ik ook niet, maar ik ben nogal 

nieuwsgierig van aard. Toen 
de assistente belde omdat de 
dokter een ernstig gesprek met 
mij wilde hebben, had ik nog 
geen argwaan. 
En zelfs toen ik in het ziekenhuis 
mijn prostaat in beeld gebracht 
zag – kijk maar, een zwart vlekje 
– kon ik het nog niet geloven. Ik 
had net een nieuwe fantastische 
relatie en de testosteron kwam 
zowat mijn oren uit. 

Ja ja, mannen... die onmisbare testosteron, die is 
de boosdoener. Ik schreef er een boekje over (in 
overleg met het AvL) ‘Mannen, je sluipmoordenaar 
heet testosteron’.

Dit jaar vier ik mijn 10-jarige PK Jubileum. Dankzij 
prostaatgepraat in de herenkleedkamer kan ik 
er nog over schrijven. En terwijl ik dit schrijf is er 
alweer een man aan prostaatkanker overleden. 
In Europa elk uur meer dan tien dode mannen. 
Oudjes? Ja ongetwijfeld, maar ook jongere ventjes, 
want het is niet alleen een ouwemannenkwaal. 

Seks is genieten
Het zou goed zijn om in alle herenkleedkamers een 
plakkaat te hangen: ‘Praat over je prostaat, het kan 
je leven verlengen’. 
Of dit verlengen altijd even leuk is? Ik deed mee 
met een Europees onderzoek naar de kwaliteit van 
leven bij prostaatkanker en ik was verrast over 
het vele lichamelijke ongemak dat gerelateerd 
wordt aan een tumor op je prostaat. Allerhoogste 
ongemak blijkt natuurlijk ‘seks’. Dit scoort bijna drie 
keer zo hoog als ‘hormonen’en ‘darmproblemen’, 
waarvan ik het meeste last heb.  
Zal met leeftijd samenhangen.
'Kun je nog genieten?' vragen mijn kinderen. Seks 
is genieten, dat mis ik wel, maar als je ouder bent 
en misselijk en moe, dan is het gemis van seks een 
minder punt. 

Over genieten gesproken: er is een plek genaamd 
‘Les Vaux’ waar je een weekje kunt genieten van de 
omgeving en gesprekken met lotgenoten. Het wordt 
als 'psychisch helend' gepromoot, maar ik zou 
hiervan niet opknappen. Onder lotgenoten heeft 
niemand een lot uit de loterij en genoten wordt er 
zelden.

Het stelt mij gerust dat in het onderzoek naar 
de kwaliteit van leven onder mannen met 
prostaatkanker zó veel ongemak vermeld wordt in 
de vraagstelling. Het is dus niet gek als ik me rot 
voel. Tijdens je behandelingen is iedereen positief 
en word je van alle kanten gerustgesteld. Je denkt; 
het valt wel mee. Maar na de behandelingen blijf je 
toch met jouw eigen lot in je maag zitten. n

Onder lotgenoten Onder lotgenoten 
heeft niemand heeft niemand 
een lot uit de een lot uit de 

loterij loterij 

ZITTINGSTERMIJN BESTUURSLEDEN EINDIGT 
Statutair eindigen de zittingstermijnen van enkele PKS bestuursleden. Niet direct, 
maar wel over pakweg anderhalf jaar. Geen reden om je daar nu al over druk 
te maken? Toch wel! Opvolgers willen wij de gelegenheid geven vrijblijvend 
vroegtijdig kennis te maken met de sfeer binnen het collegiale bestuur en de 
activiteiten.

Het bestuur vergadert éénmaal per maand. De idee is dat potentiële gegadigden voor 
een rol binnen het bestuur eerst drie keer vrijblijvend een bestuursvergadering bijwonen. Daarna volgt 
het wederzijds besluit om al of niet met elkaar verder te gaan. Is besloten met elkaar door te gaan dan 
volgt nog een aantal bestuursvergaderingen samen met de bestuursleden die op termijn aftreden. 
Dat zorgt ervoor dat de nieuwkomer nog beter voorbereid zal zijn om zelfstandig de vrijgekomen rol 
over te nemen.

BELANGSTELLING VOOR EEN ROL BINNEN HET BESTUUR?
Bent u zelf prostaatkankerpatiënt of dit geweest en wekt voorgaande uw belangstelling om een rol in ons 
bestuur te gaan spelen? Stuurt u dan een mailtje, eventueel met een korte schets van uw achtergrond, 
aan harry.boogh@prostaatkankerstichting.nl
U ontvangt dan nadere informatie over de organisatie van PKS opdat u alvast kunt nagaan welke rol het 
best bij u zou passen. In het bijzonder stellen wij kennis van de medische wereld, een achtergrond  in 
marketing/communicatie of human resources op prijs.
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De behandelopties voor kanker zijn de 

laatste decennia aanzienlijk uitgebreid en 

dat heeft geleid tot betere overlevingscijfers 

voor kankerpatiënten. Dat geldt ook voor 

prostaatkanker. 

Tegenover betere 
oncologische uitkomsten 
staan wel meer mogelijke 
bijwerkingen. De meeste 
treden op tijdens de 
behandeling en verdwijnen 
gewoonlijk weer snel na 
afloop daarvan. Sommige 
bijwerkingen verdwijnen niet 
geheel of treden pas op nadat 
de behandeling is beëindigd. 

Een voorbeeld van schade 
door uitwendige bestraling is 
schade aan de endeldarm. Dat 
geeft bij sommige patiënten 
blijvende klachten als bloedverlies, diarree en 
soms beperkte controle over de sluitspier van 
de anus. Daardoor kan soms ongewild ontlasting 
lekken. Door bestraling van de prostaat kunnen 
er in het bekkengebied ook beschadigingen aan 
de daar aanwezige zenuwen ontstaan. Ofschoon 
ernstige schade gelukkig weinig voorkomt, kan 
het wel grote impact hebben op functioneren en 
kwaliteit van leven.

Ik heb het twijfelachtige voorrecht 
ervaringsdeskundige te zijn. Als sportieve, slanke 
en gezond levende actieve man was dit een 
heel onaangename en tot voor kort voor mij 
onbekende complicatie van behandeling voor 
prostaatkanker. Omdat ik waarschijnlijk niet 
de enige man ben die met dit probleem werd 

geconfronteerd, was dit aanleiding eens in de 
medische literatuur te zoeken wat erover bekend 
is en om mijn ervaringen te delen. 

Moeizaam diagnostisch proces
In 2010 de diagnose prostaatkanker, Gleason 4+4, 
doorgegroeid in de zaadblaasjes en uitgezaaid 

naar verschillende lymfklieren 
in het bekken. Direct gestart 
met ’hormoonbehandeling’.  
Na ongeveer zes maanden werd 
daar uitwendige bestraling 
van prostaat en bekkenklieren 
aan toegevoegd. Afgezien van 
tijdelijke, soms hinderlijke 
bijwerkingen, werden de 
behandelingen goed verdragen. 
Een paar maanden na afloop 
van de bestraling werden het 
stuitje en het heiligbeen zonder 
evidente aanleiding gevoelig 
bij zitten, vooral op zachte 
ondergrond.

 De pijnklachten konden niet 
goed verklaard worden, maar 

namen ondanks pijnmedicatie geleidelijk toe. 
In de rechter bovenbil trad vooral ’s nachts 
hevige zenuwpijn op, die ondanks een cocktail 
aan pijnstillers niet goed bestreden kon worden. 
De pijn verminderde na een paar maanden ook 
weer spontaan, maar was nooit helemaal weg en 
kwam soms in periodes in alle hevigheid terug.

Na een paar jaar kwamen er opeens 
gevoelsstoornissen in de rechter voet bij met 
oedeem (vochtophoping) in het onderbeen. 
Weer ongeveer een half jaar later kwam er 
plotseling spierzwakte bij van verschillende 
spieren in rechterbeen en heup. Die spierzwakte 
ontwikkelde zich heel snel en voelde zeer 
beangstigend. Gewoon lopen werd opeens 
moeilijk. De neuroloog kon geen duidelijke ›
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  Harm Kuipers

Symptomen vooral van neurologische aard

Late zenuwschade 
door bestraling 

Door bestraling Door bestraling 
van de prostaat van de prostaat 
kunnen er in het kunnen er in het 

bekkengebied ook bekkengebied ook 
beschadigingen beschadigingen 
aan de zenuwen aan de zenuwen 

ontstaanontstaan
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verklaring vinden, ondanks een heel arsenaal aan 
diagnostiek. Verschillende diagnoses kwamen in 
de loop van de tijd voorbij, maar werden later 
weer verworpen. Uiteindelijk werd tien jaar later 
na uitsluiting van andere mogelijke oorzaken de 
diagnose gesteld op post-radiatie lumbosacrale 
plexpopathie. In andere bewoording: schade aan 
zenuwen in het lenden- en bekkengebied als gevolg 
van bestraling. 

Hoe vaak komt stralingsschade voor?
In de medische literatuur wordt stralingsschade 
beschreven na bestraling voor borstkanker. Jeakle1 
beschrijft dat klachten door late zenuwschade in 
het zenuwvlechtwerk van de arm bij 1.8 tot 4.9% 
van de patiënten met kanker (vooral borstkanker) 
kan optreden. In de medische literatuur zijn geen 
duidelijke verdere cijfers te vinden. 

Stralingsschade lijkt minder vaak voor te komen 
in het bekkengebied, maar betrouwbarecijfers 
ontbreken. Omdat de 
symptomen vooral van 
neurologische aard zijn, 
worden patiënten met deze 
klachten meestal naar de 
neuroloog verwezen. Daardoor 
zien de uroloog, oncoloog en 
radiotherapeut de patiënten 
vaak niet terug. En de neuroloog 
legt niet zo snel verband met 
soms jaren eerdere bestraling 
voor kanker. Daardoor is het 
heel wel mogelijk dat het vaker voorkomt, maar 
niet als zodanig wordt herkend. 

Niet alleen bestraling voor prostaatkanker kan 
dit probleem geven, maar ook bestraling voor 
blaaskanker, baarmoederhalskanker en andere 
tumoren in het bekkengebied kunnen late 
stralingsschade veroorzaken (Delanian2 2012).

Wat zijn de symptomen en hoe stel je de 
diagnose?
De artikelen over zenuwschade door bestraling 
beschrijven dat pijn vaak het eerste symptoom 
is en zich vaak enige tijd na de behandeling 
manifesteert. Volgens Brejt3 (2013) presenteren 
de klachten zich vanaf ongeveer drie maanden 
tot jaren na afloop van de bestraling. Volgens het 
artikel van Brejt3 is er een piek in optreden van 
symptomen vijf jaar na bestraling. 
Na de pijn kunnen daar later andere symptomen 
bijkomen zoals gevoelsstoornissen, doofheid, 
tintelingen en/of gevoel alsof er elektrische stroom 
doorheen gaat. Verder kan er verlies van warmte- 

en koude-gevoel ontstaan. Ook spierzwakte en 
motorische uitval kan in het verloop optreden.

De diagnostiek is vaak een moeizaam proces, 
want ook tumorgroei in en rond zenuwen kan 
vergelijkbare symptomen geven (Ducray, 2008). 
Verder kunnen degeneratieve afwijkingen aan 
wervelkolom symptomen geven die enigermate 
lijken op die van stralingsschade. De PSA kan ook 
helpen, maar bij patiënten met lage PSA-waarden 
kan interpretatie lastig zijn. 

Uiteindelijk wordt de diagnose vaak na langere 
tijd gesteld door uitsluiting van andere oorzaken 
(Ducray 2008; Jaeckle 2004).

Zijn er risicofactoren en Is het 
behandelbaar? 
Duidelijke risicofactoren zijn niet bekend. Wel kan 
chemotherapie bijdragen aan het verergeren van 
de stralingsschade. Bijvoorbeeld chemo waarin 

platinaverbindingen (bijvoorbeeld 
carboplatine) of taxanen (bijv. 
docetaxel) zitten kunnen de schade 
vergroten. 

Een echte behandeling is niet 
bekend en het beloop is in het 
algemeen progressief. Wel wordt 
soms stabilisatie van de klachten 
beschreven.

Kortom, stralingsschade aan 
zenuwen is een vrij onbekend en niet vaak 
voorkomend probleem. Het kan echter wel grote 
impact hebben op dagelijks functioneren en 
kwaliteit van leven. Omdat bestraling en chemo 
tot de veel gebruikte therapeutische opties bij 
prostaatkanker horen, lijkt het toch goed patiënten 
op die mogelijke late bijwerking te wijzen. Verder 
lijkt het goed om meer wetenschappelijk onderzoek 
te doen naar late schade door bestraling. n 

Referenties:
1) Jaeckle KA. Neurological Manifestations of Neoplastic 
and Radiation-Induced Plexopathies. Seminars in 
Neurology, Volume 24, Number 4, 2004.
2) Delanian et al: Radiation-induces neuropathy in cancer 
patients survivors. Radiotherapy and Oncology 105: 273-
282, 2012
3) Brejt N et al: Pelvic radiculopathies, lumbosacral 
plexopathies, and neuropathies in oncologic disease: a 
multidisciplinary approach to a diagnostic challenge. 
Cancer Imaging 13(4), 591-601, 2013
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Het is bekend dat bij de behandeling van 

prostaatkanker verschillende bijwerkingen 

optreden, zoals vermoeidheid en 

stemmingsveranderingen. 

Ook kunnen veranderingen in 
lichaamssamenstelling optreden, die een 
verhoogd risico op hart- en vaatziekten of 
botontkalking met zich meebrengen. Het is 
minder algemeen bekend dat het aanhouden 
van een actieve leefstijl en lichamelijke training 
een positief effect hebben op veel van deze 
gezondheidsproblemen. 
 
Bewegen heeft niet alleen positieve effecten, 
het is in het algemeen ook veilig voor bijna 
alle mensen met (prostaat)kanker, mits juist 
gedoseerd. Krachttraining en duurtraining dragen 
bij aan een beter behoud van spiermassa en een 
gezond gewicht. Sprong- en torsieoefeningen 
dragen bij aan het behoud van sterke botten. 
Bovendien: hoe fitter je bent, hoe beter je een 
behandeling doorstaat. 

Programma op maat
NEXT is een beweegprogramma, door Astellas 
Pharma ontwikkeld voor mensen met 
prostaatkanker die hormoontherapie ondergaan. 
Het programma is gericht op mensen die het 
zelfvertrouwen hebben om zelf in de sportschool 
te trainen en die weinig klachten of risico’s bij 
het bewegen hebben. Via hun medisch specialist 
kunnen patiënten de materialen voor dit 
programma opvragen. 
Voor sommige mensen is een meer individueel 
trainingsplan nodig. Als er sprake is van risico’s, 
bijvoorbeeld bij uitzaaiingen in de botten, is 
begeleiding door een fysiotherapeut nodig. 
Als er klachten zijn zoals vermoeidheid kan het 
moeilijk zijn een actieve levensstijl aan te nemen 

en regelmatig te trainen. Ook dan kan een 
programma op maat nodig zijn. 

Uit een enquête die we hielden onder leden 
van de Prostaatkankerstichting, bleek dat 
mensen met prostaatkanker verschillende 
belemmeringen ervaren, die het starten en 
volhouden van sport en beweging moeilijker 
maken. Veelgenoemd waren vermoeidheid, 
plasklachten en het hebben van klachten door 
andere aandoeningen dan de prostaatkanker. 
Een (aangepast) beweegprogramma op maat kan 
deze belemmeringen verminderen.  

Als mensen niet weten of zelfstandig bewegen 
veilig en verstandig is, of dat het beter is om 
eerst persoonlijk advies of begeleiding van een 
fysiotherapeut te krijgen, kunnen ze dit met hun 
arts overleggen, of via een eenmalig consult met 
een fysiotherapeut. 

Om ervoor te zorgen dat fysiotherapeuten, 
sportbegeleiders en buurtsportcoaches precies 
weten waar ze op moeten letten ›
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NEXT-PRO
Aandachtstrekker

Beweegprogramma’s onder professionele begeleiding specifiek voor mensen met prostaatkanker 

Prostaatkankerstichting bestaat  25 jaar!
Meld u aan voor onze donateursdag
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bij mensen met prostaatkanker, hebben 
de HvA en het AVL voor hen de NEXT-PRO 
handreikingen ontwikkeld. Deze handreikingen 
bevatten voor beweegprofessionals belangrijke 
achtergrondinformatie over prostaatkanker en de 
medische behandeling en bijwerkingen daarvan. 
Daarnaast geven ze specifieke adviezen over hoe 
een beweegprogramma eruit kan zien en hoe het 
kan worden aangepast. 

Beweegadvies
Bewegen en voorkeuren voor verschillende 
beweeg/sportvormen zijn erg persoonlijk. De 
basis van het NEXT-PRO beweegprogramma is 
het algemene beweegadvies voor mensen met 
prostaatkanker: 
‘Streef naar 150 minuten per week bewegen met 
behulp van duurtraining, aangevuld met twee 
sessies van ten minste 15 minuten krachttraining 

en sprong/torsietraining. 
Training onder begeleiding is 
in het algemeen effectiever 
en kan noodzakelijk zijn in 
verband met de veiligheid.’

Sport- en spelactiviteiten 
vinden veel mensen leuk. 
Dit soort activiteiten hebben 
ook een meerwaarde voor 
de gezondheid. Daarom 
wordt ook aangeraden om 
één keer per week een 
sport- en spelactiviteit 

in groepsverband te doen. Bij het opstellen 
van een beweegprogramma zal de (oncologie) 
fysiotherapeut of sportbegeleider proberen aan 
te sluiten bij deze adviezen, maar natuurlijk eerst 
en vooral bij de individuele doelen, wensen en het 
belastbaarheidsniveau 
van de deelnemer. 

Om de fysiotherapeut of sportbegeleider te 
ondersteunen bij het opstellen van een zo goed 
mogelijk beweegprogramma, staan in de  
NEXT-PRO handreikingen ‘ingrediënten’ 
waaruit kan worden gekozen om tot een 
beweegprogramma op maat te komen. 
Met name de ‘ingrediënten’ sprongtraining 
en torsieoefeningen hebben specifieke 
gezondheidsvoordelen voor mensen die 
hormoontherapie krijgen. Het zijn de enige 
trainingsvormen die een positief effect hebben 
op de botgezondheid en ze zijn daarom erg 
geschikt voor het tegengaan van de bijwerkingen 
van hormoontherapie. Bij sprongtraining moet 
gedacht worden aan oefeningen zoals touwtje 
springen, hinkelen, springen over lage zachte 

horden en springen van een kleine verhoging. 
Torsie oefeningen worden gedaan in de vorm van 
loop/sprint oefeningen waarbij de deelnemer snel 
afremt en van richting verandert. 

Botten brozer 
Op het eerste gezicht lijkt het misschien geen 
goed idee om dit soort oefeningen te doen als 
de botten brozer worden. Maar onder de juiste 
begeleiding zijn ze veilig en juist belangrijk voor 
het verbeteren van de lichamelijke gezondheid, 
inclusief de botten.  
Ook in sport en spel, zoals ‘lopend voetbal’ komen 
deze trainingsvormen terug. Daarom zijn in de 
NEXT-PRO handreiking adviezen opgenomen 
hoe mensen met prostaatkanker veilig deel 
kunnen nemen aan sport en spel. Verder geven 
de handreikingen informatie over voeding om de 
effecten van het sporten te ondersteunen. 
 
NEXT-PRO is recent ontwikkeld en nog niet iedere 
fysiotherapeut of sportbegeleider is bekend met 
deze handreikingen. Daarom zijn we nu bezig met 
het organiseren van scholingen en masterclasses 
en zullen we een e-learning ontwikkelen. 
Fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij Onconet 
(www.onconet.nu) weten al veel van bewegen 
bij kanker en zij kunnen de handreiking (gratis) 
verkrijgen. n

Tjendo Samuel
Martijn Stuiver
Myrthe Joosten
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Krachttraining en 
duurtraining dragen bij aan 

een beter behoud van
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gezond gewicht
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beweegprogramma 
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J. is alleen gekomen….zijn echtgenoot heeft 
een drukke baan in het westen van het land 
en J. vindt dat zijn ziekte en behandeltraject al 
zo ontzettend veel impact heeft gehad op hun 
beide én hun gezamenlijk leven, dat het soms 
best prettig is om even los van elkaar hierover 
te praten.

Net voordat de diagnose prostaatkanker was 
gesteld waren J. en P. verhuisd naar een mooi 
boerderijtje in het oosten van het land. J. had 
altijd in de zorg gewerkt, maar is vervroegd met 
pensioen gegaan, zodat hij de B&B kon gaan 
runnen en P. nog een aantal jaar kon werken in 
de randstad.

Maar toen kwam daar de diagnose….alles on 
hold….en een behandeltraject in…. Gewezen op 
de mogelijke gevolgen waren ze samen positief: 
‘twee jaar tanden op elkaar en dan weer verder’. 
Zich totaal niet gerealiseerd hebbende wat deze 
behandeling voor J. persoonlijk, maar ook voor 
hen als echtpaar zou hebben!  ›

‘Twee jaar tanden 
op elkaar en dan 
weer verder’
Van Top naar Bottom en andersom….

Verder

Billen zijn belangrijk…..maar de grootte van de 

penis ook! Dat is wat J. (61 jaar) mij vertelde in 

de spreekkamer toen we een nazorggesprek 

hadden na zijn bestralingstraject waarbij hij ook 

anti-hormoontherapie kreeg.

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.
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Een vaste rolverdeling
In het nazorggesprek begint J. te vertellen…. Ze 
zijn elkaar 26 jaar geleden tegengekomen in de 
gayscene in Amsterdam. Hadden beiden al een 
relatie achter de rug, maar gingen samen voor 
100% voor elkaar. Op alle vlakken vulden ze elkaar 
perfect aan, ook op seksueel gebied. Ze ontdekten 
bij elkaar een wat extremere kant. Een vaste 
rolverdeling ontstond toen ook… J. had de Top-rol 
en P. de Bottom-rol. 

Ik vertel J. dat dit voor mij geen 
standaard termen zijn en hij 
legt uit: Binnen een homo-of 
biseksuele relatie betekent de 
Bottom-rol dat je de ontvanger 
van anaalcontact bent: je wórdt 
anaal gepenetreerd en de 
Top-rol betekent dat je de gever 
bent van anaalcontact: 
je penetreert.

Dat door de anti-hormoontherapie de erectie al 
snel uitbleef had dan ook een directe invloed 
op hun seksleven. En dat daarnaast ook de 
penis van J. beduidend kleiner werd was een 
extra teleurstelling… De al jarenlang bestaande 
rolverdeling binnen hun seksleven stond ineens 
op losse schroeven! Draai de rollen om zou je 
dan zeggen! Maar zo vanzelfsprekend was dat 
niet vertelde J. In eerste instantie hebben ze 

dat wel geprobeerd, 
maar J. merkte dat anale 
penetratie gewoonweg té 
pijnlijk was! De bestraling 
was hier waarschijnlijk de 
oorzaak van en daarnaast 
was J. er gewoonweg 
ook niet zo dol op om 
gepenetreerd te worden.

J. en zijn partner kwamen 
er al wel snel achter dat 

een orgasme bij J. nog wel mogelijk was, ondanks 
dat een erectie uitbleef. 

Enorm creatief
Dat je seksleven ineens verandert door een 
behandeling hoor ik vaker van patiënten, maar 
dat het ook betekent dat de rolverdeling anders 
wordt, was nieuw! Op mijn vraag hoe ze hier samen 
een weg in hebben gevonden, antwoordt J.: ‘ We 

hebben samen gekeken naar wat 
we ieder als persoon fijn vinden 
op seksueel gebied en gekeken 
hoe we het zo prettig mogelijk 
voor elkaar kunnen laten zijn. 
Het verliezen van mijn erectie 
en krimpen van mijn penis was 
vreselijk teleurstellend….ik leek 
er echt om te rouwen! Maar 
samen met P. ben ik me gaan 
oriënteren op het gebied van 
‘sextoys’ en al vrij snel hebben 
we fijne dildo gevonden waarmee 

ik P. kan verwennen…
En dat we niet meer in ons oude rollenpatroon 
functioneren in bed was erg wennen, maar hebben 
we geaccepteerd. Ik merk dat we samen enorm 
creatief zijn geworden in het zoeken naar en 
vinden van bevrediging. De grootste teleurstelling 
blijft dat ik mezelf minder man voel door het 
verliezen van mijn erectie en het kleiner worden 
van mijn penis.’ 

Had ik J. en P. anders kunnen voorbereiden op de 
mogelijke veranderingen op seksueel gebied door 
de behandeling? Nu ik me bewust ben van het 
mogelijke bestaan van een rolverdeling binnen een 
homo- of biseksuele relatie wel. Al is het alleen 
al maar het benoemen van mogelijke effecten op 
het ontvangen of geven van anale penetratie. En 
eerlijk gezegd komt het –mogelijk- kleiner worden 
van de penis ook niet altijd aan bod tijdens mijn 
gesprekken met patiënten. Dit open gesprek was 
weer even een goede eye-opener! n

Op alle vlakken 
vulden ze elkaar 

perfect aan, ook op 
seksueel gebied

We hebben samen 
gekeken naar wat we 
ieder als persoon fijn 
vinden op seksueel 

gebied
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Het ketogeen dieet is een veelbesproken dieet dat 

tegen allerlei ziekten zou kunnen helpen. Sommige 

mensen denken dat een ketogeen dieet de groei van 

een tumor kan verminderen. Maar hoe zit het precies? 

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds legt het uit. 

Wat is een ketogeen dieet?
Een ketogeen dieet (ook wel het Coy-dieet genoemd) 
is een streng dieet dat bestaat uit een eetpatroon 
met erg weinig koolhydraten, weinig tot een normale 
hoeveelheid eiwitten en veel vet. Bij een ketogeen 
dieet eet je maximaal 50 gram koolhydraten per dag.  

Wat gebeurt er in het lichaam bij een 
ketogeen dieet?
Normaal gesproken gebruikt het lichaam glucose 
als belangrijkste energiebron. Dit wordt vooral uit 
koolhydraten gehaald. Bij een ketogeen dieet eet je 
weinig koolhydraten en krijg je dus weinig glucose. 
Het lichaam gaat daarom vet gebruiken als bron van 
energie. Dit leidt tot veel afbraakstoffen van vetten, 

Ketogeen dieet
bij kanker: heeft het nut?

Bij een ketogeen dieet eet je weinig koolhydraten

de zogenaamde vetzuren, in het bloed. De lever 
maakt uit die vetzuren zogeheten ketonen.

Het lichaam maakt over het algemeen ketonen 
pas aan als je gedurende 48 uur minder dan 
50 gram koolhydraten per dag binnenkrijgt. 
Dit is vier tot zeven keer minder koolhydraten 
dan wat mensen normaliter in Nederland eten.

Laboratoriumonderzoek 
Bij onderzoek met proefdieren groeiden 
tumoren sneller bij een ketogeen dieet. In ander 
onderzoek verloren muizen die een ketogeen 
dieet volgden erg veel lichaamsgewicht. ›

Wat blijkt uit 
onderzoek over het 
ketogeen dieet bij 

kanker?
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Onderzoek bij mensen
In onderzoek naar het ketogeen dieet bij mensen 
met kanker vertraagde de groei van tumoren 
niet en nam de grootte van de tumor ook niet 
af. Onderzoekers hebben in een aantal studies 
onderzocht wat het effect van het ketogeen dieet 
was bij mensen met onder- en overgewicht. 
De mensen met overgewicht verloren vetmassa 
maar behielden spiermassa, en mensen met 
ondergewicht kregen extra spiermassa.

Het is nog niet zeker of het ketogeen dieet bij 
mensen met kanker veilig is. Daar moet meer 
onderzoek naar gedaan worden. Onderzoek 
laat zien dat het ketogeen dieet moeilijk vol 
te houden is omdat het sterk afwijkt van wat 
je normaal eet. Ook kun je te weinig gezonde 
voedingsstoffen binnenkrijgen als je het 
ketogeen dieet volgt zonder begeleiding van een 
diëtist. Mogelijke bijwerkingen van het ketogeen 
dieet zijn diarree, obstipatie (verstopping), 
vermoeidheid, zoutverlies en een te hoog 
zuurgehalte in het bloed (acidose).

Uit een overzichtsstudie met in totaal 100 mensen 
met kanker die het ketogeen dieet volgden, bleek 
dat ongeveer de helft bijwerkingen kreeg. 

Ons advies
We weten nog niet goed wat het effect is van een 
ketogeen dieet op kanker. Begin nooit zelf op 
eigen initiatief aan een ketogeen dieet. Overleg 
hierover eerst met je behandelend arts of 
(oncologie) diëtist. n
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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. 

Het is nog niet zeker of het 
ketogeen dieet bij mensen 

met kanker veilig isOverleg altijd eerst met arts en diëtist
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Vanuit de bodem
De aanvullende waarde van myofeedback en elektrostimulatie

Bewustwording van de
bekkenbodemspieren

  Shannon Welgraaf-van Buren

Soms wordt er tijdens een 

bekkenfysiotherapeutische behandeling 

gebruik gemaakt van myofeedback en/of 

elektrostimulatie. Maar wat is dit eigenlijk en 

wat is hier de meerwaarde van?

In deze ‘vanuit de bodem’ zal ik in grote 

lijnen uitleg geven over wat myofeedback en 

elektrostimulatie inhouden.

Wat is Myofeedback?
Myo staat voor spier en feedback voor 
terugkoppeling. Het betekent dat er informatie 
wordt gegeven over de spanning en de werking 
van de spieren. Bij de bekkenfysiotherapeut 
betreft dit de spieractiviteit van de 
bekkenbodemspieren.

Om deze spieractiviteit te meten wordt in het 
rectum een ‘probe’ ingebracht die verbonden 
is met het myofeedbackapparaat. Myofeedback 
kan gebruikt worden als onderzoeksmogelijkheid 

en ook als hulpmiddel bij het op de juiste 
manier leren aan- en ontspannen van de 
bekkenbodemspieren. 
Ook rustactiviteit, kracht, coördinatie en 
uithoudingsvermogen van de spieren kan 
gemeten worden. Het helpt bij het vergroten van 
de bewustwording van de bekkenbodemspieren. 
Hierdoor kan er beter worden getraind 
op het leren aan- of ontspannen van de 
bekkenbodemspieren.

Myofeedback wordt weergegeven op een 
beeldscherm, hierdoor kan de patient tijdens 
de behandeling zelf de spierspanning volgen 
en zien wat er gebeurt tijdens het aan- en 
ontspannen van de bekkenbodemspieren. 
Dit heeft als voordeel dat het informatief en ook 
motiverend kan werken tijdens het oefenen.

FES, functionele elektrostimulatie
Functionele elektrostimulatie is een niet pijnlijke 
vorm van spierprikkelen. Deze stimulatie wordt 
door dezelfde ‘probe’ gegeven die tijdens de 
myofeedback is gebruikt.  
Nu worden er alleen elektrische stroomprikkels 
afgeven aan de spiervezels. Het kan binnen 
de bekkenfysiotherapie ingezet worden 
als onderzoek- en trainingsmethode voor 
de bekkenbodemspieren maar ook om 
behandelingen te evalueren. ›

Shannon Welgraaf–
van Buren
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De stroomprikkels 
kunnen zo ingesteld 
worden dat de 
bekkenbodemspieren 
of aanspannen of juist ontspannen. 
De instellingen kunnen ook gericht zijn op het 
algeheel verlagen van de spierspanning in de 

bekkenbodemspieren of juist het aansterken van 
bepaalde spieren in de bekkenbodemspieren.

Voorafgaand aan de elektrostimulatie behandeling 
wordt via het myofeedback onderzoek vastgesteld 
welke instellingen er gehanteerd zullen worden. 
De bekkenfysiotherapeut zal uitleg geven waarom 
voor bepaalde instellingen gekozen is.

Huiswerkoefening
Het voordeel van het trainen van de 
bekkenbodemspieren met elektrostimulatie is 
herkenning.   
Wanneer iemand onderactieve 
bekkenbodemspieren heeft en de 
bekkenbodemspieren met behulp van de 
elektrostimulatie aangespannen worden zul je 
uiteindelijk deze aanspanning gaan herkennen en 
deze goed gebruiken als huiswerkoefening. 
Dit geldt ook wanneer er 
sprake is van overactiviteit in 
de bekkenbodem waardoor 
er getraind gaat worden 
op het ontspanning van de 
bekkenbodemspieren.

De elektrostimulatie kan 
ingezet worden om de 
bekkenbodemspieren 
te trainen, ook kan deze 
gebruikt worden als er 
pijnklachten zijn in het bekkenbodem gebied en 
bij bepaalde blaasproblemen.
Myofeedback en elektrostimulatie kunnen ook 
gelijktijdig ingezet worden als therapie, dit heeft 

als voordeel dat er 
getraind kan worden op 
bewustzijn en op kracht.

Myofeedback apparaten
Er zijn diverse myofeedback apparaten waarmee 
wordt gewerkt binnen de bekkenfysiotherapie. 
Dit zijn onder andere de Neurotrac MyoPlus2 Pro 
en ook de Myomed 932.

MAPLe: 
Naast deze apparaten is er ook nog de MAPLe. 
De MAPLe meet de spieractiviteit aan de vier zijden 
van de bekkenbodem op zes dieptes. In plaats van 
maar één meting van de gehele bekkenbodem is 
er een nauwkeurig beeld te zien van de activiteit 
van individuele spieren aan de verschillende 
zijden en dieptes. Hierdoor kan de therapeut beter 
beoordelen welke spieren goed functioneren en 
welke niet.
Dit is ook de reden waarom de MAPLe ook wordt 
ingezet tijdens wetenschappelijk onderzoek. 
Er kan een betere beoordeling gemaakt worden 
door de bekkenfysiotherapeut en ook kan er   
gerichter behandeld worden. De myofeedback is 
nauwkeuriger en de elektrostimulatie kan gerichter 

toegepast worden doordat de 
gebieden waar de spieractiviteit 
te weinig of juist teveel is apart 
geselecteerd kunnen worden.

Hopelijk heeft u zo een 
antwoord gekregen op de 
vraag wat de aanvullende 
waarde van myofeedback en 
elektrostimulatie is. Mocht u nog 
vragen hebben of zou u meer 
informatie willen ontvangen 

over myofeedback en elektrostimulatie mail deze 
naar onze redactie. Dan kan ik deze behandelen en 
beantwoorden in de volgende Nieuws. n

Er wordt informatie gegeven 
over de spanning en de werking 

van de spieren

De elektrostimulatie 
kan ingezet worden 

om de bekkenbodem-
spieren te trainen

Neurotrac MyoPlus2Myomed 932 MAPLe
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Een paar weken geleden moest ik weer eens 

naar het Antoni van Leeuwenhoek. Ik ben daar al 

jaren kind aan huis en weet precies waar je het 

gemakkelijkst je auto kan parkeren zonder dat je 

heel veel hoeft te zoeken. Ook als het druk is.

Wel vind ik het jammer dat de eerste dertig 
minuten gratis parkeren is afgeschaft, want 
wanneer ik alleen kom om mijn bloed te laten 
prikken en het is niet druk, dan red ik dat net, 
maar ja, alles gaat voorbij.

Nu moest ik bloedprikken en ook twee scans 
laten maken, een voor de botten en een voor de 
weken delen. Ik vind dat allemaal prima. Ik ben er 
al een paar keer geweest en dan weet je precies 
hoe het gaat. Soms vragen ze je of ze het infuus 
zullen laten zitten voor bij de volgende scan, maar 
soms denken ze er niet aan, wat ik ook prima vind. 
Meestal heb ik wel een boek bij me om de tijd een 
beetje aardig door te komen. De laatste keer las 
ik Verstrengeld van Vivian Gornick. Ik kan dat zeer 
aanbevelen als je van lezen houdt en van New York 
en de Bronx en zo.

Van 33 naar 45
Vorige week ging ik naar dokter Vincent voor de 
bespreking van de bloedwaarden en de scans. 
Het bleek dat de PSA een echte bergbeklimmer is 
geworden. Hij steeg van 33 naar 45 in een maand. 
Ook de uitzaaiingen zijn bezig met een flinke 
opmars en de conclusie was dat de Abiraterone 
geen zak meer deed. We zouden aan een nieuwe 
fase beginnen. Eerst nog maar eens een bioptie 
doen om te kijken of ik een bepaald borst-, 
eierstok- en prostaatkanker gerelateerd gen 
heb, dan kunnen ze eerst nog andere medicijnen 
inzetten en anders gaan we aan de chemo 
beginnen.

Het is wel vervelend dat chemo zo’n slechte 
reputatie heeft, want tot nu toe sla ik me er de 
laatste tien jaar vrij zorgeloos doorheen, maar 
ik merk dat ik me nu toch wat zorgen begin te 
maken over mijn kwaliteit van leven zoals dat zo 
mooi heet. Ik bedoel te zeggen dat ik straks niet al 
kotsend over mijn laptop de moed erin ga houden. 
We gaan mee met de flow en ziek is ziek. Ik maak 
me geen illusies. De hoop veroordeelt het nu en 
de verwachting schept de teleurstelling. We blijven 
hier bij de tijd, zo hopeloos mogelijk. Ik zeg het 
maar even. Het klinkt misschien stoerder dan ik 
bedoel maar dit is wat ik voel. En heel veel verdriet 
daar dan weer onder. Fijne dag. n

Hopeloos

Ate Vegter is columnist bij het Noordhollands 

Dagblad. Hij heeft een dagelijks blog op 

Wordpress: www.atevegter.wordpress.com

Ook de uitzaaiingen Ook de uitzaaiingen 
zijn bezig met een zijn bezig met een 

flinke opmarsflinke opmars
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  Marijke Galgenbeld

Als ik aan Peter de Kleijn vraag waarom hij 

meewerkt aan een interview, is zijn antwoord: 

‘Ik kreeg de diagnose prostaatkanker op relatief 

jonge leeftijd. Prostaatkanker is niet alleen voor 

‘oude mannen’, dat wil ik hier benadrukken.

Het kan iedere man op elke leeftijd overkomen en 
daar mag meer over geschreven worden. Ik moest 
mijn weg in alles hervinden, maar bij mij heeft 
het ook gezorgd voor nieuwe ontwikkelingen en 
inzichten.’ 

‘In ons gesprek wil ik niet de nadruk leggen op 
de waardes van de PSA, de Gleason-score en 
de gevolgen van de behandeling op lichamelijk 
gebied’, vervolgt hij. 

Toch vraag ik hem eerst zijn verhaal over zijn 
prostaatkanker in grote lijnen te vertellen, zodat 
de lezer een beter inzicht kan krijgen in zijn 
doorgemaakte processen. 

PSA verhoogd
‘Een paar jaar geleden, ik was 48 jaar, voelde ik 
mij een periode niet goed. Ik ben zelfstandig 
ondernemer en was heel druk met de verhuizing 
van ons bedrijf. Ik at verkeerd, werd zwaarder en 
voelde me ongezond. Een bezoekje aan de huisarts 
stelde ik uit, maar op een gegeven moment 
ontkwam ik er niet aan. Na onderzoek bleek mijn 
PSA verhoogd te zijn en ik werd doorverwezen. 
Ik dacht dat alles mee zou vallen en ging daarom 
alleen naar de uroloog voor de uitslagen.

‘U heeft prostaatkanker’, hoorde ik de man zeggen. 

Ik dacht: Hoe kan ik nou kanker hebben? Het gaat ›

Evaringsverhaal
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Ate Vegter is columnist bij het Noordhollands 

Dagblad. Hij heeft een dagelijks blog op 

Wordpress: www.atevegter.wordpress.com

De ramen
wagen-
wijd
open
‘U heeft prostaatkanker’

Peter de Kleijn: Hoe kan ik nou kanker hebben?
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altijd best wel voorspoedig in mijn leven. Dit past 
helemaal niet bij mij. Kanker associeer ik met 
doodgaan. Ga ik nou dood? Ik probeerde op de 
terugweg nog rationeel te denken, maar toen ik 
mijn vrouw zag en haar vasthield, kwamen alle 
emoties eruit. 

Ik werd doorverwezen naar een groter ziekenhuis 
en omdat mijn PSA opeens omhoog schoot, was 
het niet meer wenselijk andere behandelingen 
dan een operatie te overwegen. Mijn uroloog was 
bevriend met een arts in Leipzig, die erg veel 

ervaring had met de 
prostaatverwijdering met 
behulp van de Da Vinci-
robot. Eigenlijk wilde ik 
alles uitstellen in verband 
met mijn bedrijf, maar 
mij werd heel duidelijk 
gemaakt dat dat niet kon 
en dat er snel ingegrepen 
moest worden.

Alles begon wel door te 
dringen nu. Van de kanker had ik eigenlijk niet 
zoveel last, maar wel van alle dingen eromheen. 
Als ondernemer was ik gewend bijna alles naar 
mijn hand te zetten, ik had de leiding. Nu hing er 
echter opeens iets boven mij, wat míj ging sturen. 
Ik had hier geen controle over. Dus ik kreeg een 
weerstand en werd opstandig. Dit heeft even 
geduurd, maar toen ik eenmaal naar Leipzig ging, 
voelde ik een berusting in het feit dat dit moest en 
dat ik weinig keuze had.

Voelde me machteloos
Ik heb twee weken in het ziekenhuis in Leipzig 
gelegen. De verzorging was goed, maar ik voelde 
me machteloos. Men sprak Duits en alles was zo 
anders dan in mijn eigen vertrouwde omgeving. 
Ik had nergens meer controle over, had het 
gevoel dat alles uit mijn handen glipte. Ik kon 
niet plassen, kreeg bijna geen bezoek en voelde 
me ellendig. Toen kwam er een moment dat ik 
dacht: Okay, ik moet alles loslaten. Hoe meer 
ik vasthou en probeer de controle te houden 
en hoe meer ik me verzet, hoe erger alles gaat 

worden. Ik was al lang zoekende in mijn leven en 
op dat moment besloot ik dit alles te maken tot 
een soort innerlijke ontdekkingstocht. 

Dat heeft mij er echt doorheen geholpen. Alles was 
heel ingrijpend, niemand hoefde mij te zeggen dat 
het wel meeviel. Mensen konden het niet ›
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Ik at verkeerd, Ik at verkeerd, 
werd zwaarder werd zwaarder 
en voelde me en voelde me 

ongezondongezond

Er moest snel Er moest snel 
ingegrepen ingegrepen 

wordenworden
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volledig begrijpen als ze het niet zelf ook ervaren 
hadden. Maar ik wilde hier gewoon sterker 
uitkomen.
Toen ik naar huis mocht, had ik 
incontinentiemateriaal nodig en dit duurde nog wel 
een half jaar. Ik ben te snel aan de slag gegaan met 
mijn bedrijf. Ik dacht dat dat wel kon. Daardoor liep 
ik tegen mezelf aan, want in wezen kon ik nog niet 
zoveel. 

Ook op seksueel gebied waren er 
veranderingen. Ik was hierin onzeker en 

twijfelde eraan of ik nog wel genoeg te 
bieden had. Maar door alle warmte 
en liefde die mijn vrouw en ik voor 
elkaar voelden, bleven wij elkaar altijd 
vasthouden en heeft het ons op alle 
vlakken veel gebracht. 

Van negatief naar positief
Ik had een vriend, die zei dat het misschien 
een goed idee voor mij zou zijn om te 

gaan schilderen. Ik ben dat gaan doen en 
iedereen vond het prachtig wat ik maakte. 

Ik dacht eerst dat ze dat zeiden omdat ik 
‘zielig’ was. Zo onzeker was ik 
geworden. Dat was ik nooit, 
maar door de prostaatkanker 
voelde ik me zo kwetsbaar. Er 
zijn zelfs exposities geweest 
van mijn schilderijen. Dat liet 
mij zien dat iets negatiefs 
dus omgezet kon worden in 
iets positiefs en de kanker 

verschoof daardoor 
naar de achtergrond. 
Nu kon ik het ook 
hebben over mijn 
kunst. Ik kon uit die 
rol van kankerpatiënt 
komen en weer Peter 
worden. 

Een vernieuwde Peter eigenlijk. Ik wilde geen 
poppenkasten meer, ik wilde écht zijn, puur in mijn 
contacten. Ik maakte bewustere keuzes en dat 
leidde dan soms tot afscheid nemen.

Ik moest mijn kanker aangaan. Alles was veranderd 
en ik zag eerst alleen mijn beperkingen. Ik ging 
door mijn pijn heen en kon daarna weer gaan 
opbouwen. Wat heb ik ook gehuild, maar als je 
steeds weer dat laatje dichtdoet wat pijn zou 
kunnen doen als je het open zou trekken, dan mis 
je je kansen. 

Prostaatkanker was uiteindelijk mijn hulpmiddel 
om mijn innerlijke zoektocht aan te gaan. Ik pelde 
alle lagen van mijzelf af tot ik zag wie ik in wezen 
ben. Ik moest dit proces alleen ondergaan, de pijn, 
het verdriet. De overgave die daarop volgde, zette 
voor mij de ramen wagenwijd open en er kon weer 
licht, ruimte en inzicht naar binnen stromen.

Ik kan volmondig zeggen: mijn ziekte heeft mij veel 
dichter bij mijzelf gebracht.’ n

Niemand hoefde Niemand hoefde 
mij te zeggen dat mij te zeggen dat 
het wel meevielhet wel meeviel

Er moest snel Er moest snel 
ingegrepen ingegrepen 

wordenworden

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
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Prostaatkankerstichting bestaat 25 jaar!
Meld u aan voor onze donateursdag

op vrijdag 10 juni 2022
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  René Landman 

Toen de (prostaatkanker)bom viel in 2016 kwam 

er veel op mij af. Verdriet, ongeloof, waarom ik? 

Daarna moesten keuzes worden gemaakt, opereren 

of bestralen, gesprekken hier en gesprekken daar. 

Ik ben een informatievreter en wilde alles weten 
wat mogelijk was, toch was er één mannetje in mijn 
hoofd die constant brulde ‘die rotzooi moet je lijf 
uit’. Al snel besloot ik daarom tot prostatectomie. 
Weg met die bende!

Niemand kon mij op een andere gedachten 
brengen, want IK was het die hiermee moest 
dealen. 

Dat was ook het begin van een langdurig (fysiek)
proces dat nog steeds gaande is. 
Er is ook een mentaal deel, dat voor iedereen 
anders is. De afgelopen vijf jaar had ik moeite het 
aan mijn oudste kleinzoon van zeven jaar vertellen 
(gek, hè). Een pienter mannetje die in mijn ogen al 
begrijpt wat er in de wereld gebeurt.
 
Daarnaast heb ik (gezegend) nog gezonde (schoon) 
kinderen en twee kleindochters, die laatsten zijn 
nog te jong om alles over opa in kankerland te 
begrijpen. Ik heb er ca. vier jaar over gedaan om 
een goed moment te vinden om het aan mijn 

kleinzoon te vertellen. 
Wanneer ik er aan 
dacht werd ik door 
emoties overmand. 
Ik heb deskundigen 
geraadpleegd en 
lezingen bijgewoond 
om maar een manier 
te vinden die bij mij 
past. Ik moest en 
wilde het hem zelf 
vertellen.

Ben ik aan de beurt?
In het najaar van 2020 zaten we samen in de 
kamer een spelletje te doen. Ik vertelde hem over 
mijn gezondheid (ik hield het droog). Hij keek mij 
fronsend aan en vroeg: ‘Ga je nu dood’. ‘Nee, zei 
ik, dat nog niet. Er zijn nog veel mogelijkheden die 
opa in leven houden’ (genezen zit er helaas niet 
meer in). Hij zei: ‘Dat is mooi en keek naar het spel. 
‘Ben ik aan de beurt?’. Zo makkelijk ging dat. 
De kogel is door de kerk, een moment waar ik 
enorm tegen op had gezien. 
Later vroeg hij nog aan mij: ‘Als ik in groep zeven of 
acht zit, wil ik een spreekbeurt houden over kanker. 
Wil je dan erbij komen zitten’. Natuurlijk wil ik dat. 

Zo flexibel zijn kinderen. Daar kan menig volwassen 
nog wat van leren.

PS. Uiteindelijk heeft het er toe geleid dat ik mij 
wil inzetten om (vooral wat oudere) leerlingen te 
informeren wat kanker met mensen doet en wat 
patiëntenverenigingen, inloophuizen voor mensen 
met kanker kunnen betekenen. n

Niemand kon mij
op een andere 

gedachten brengen

Interessant

‘Ga je nu dood?’ 

Kleinkinderen

René en z’n kleinzoon
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Interessant

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.

ING Bankrekening nr. 
NL90INGB0006206109
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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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N
AT

EU
R Naam     Voorletters            m/v*

Adres    

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

Van de Prostaatkankerstichting gehoord via
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  Aart J. van Dijk/Piet Vesseur

Piet Vesseur (70 jaar) is getrouwd met Cisca en 

woont in Wassenaar. Vanaf zijn 14e tot zijn 62e 

was Piet loodgieter. Op zijn 62e verkocht hij zijn 

loodgietersbedrijf. Naast motorrijden trekt hij in de 

zomer met Cisca enkele maanden met hun camper 

door Europa. Piet is al lange tijd vrijwilliger bij de 

PKS, regio Zuid-Holland. 

Wat is Piet overkomen? 
Als jongeman ontdekte Piet dat hij een slechte 
plasser is. Dit manifesteerde zich als hij met 
vriendjes, als de nood hoog was en zij moesten 
plassen, er een wedstrijd ontstond over wie het 
verst kon komen met de plasstraal. Piet keek 
jaloers naar de bereikte afstanden van zijn 
vriendjes. Zelf kwam hij niet verder dan de punt 
van zijn schoenen. Op latere leeftijd kwam Piet, 
via zijn huisarts, bij de uroloog. Er bleek een 
vernauwing in de plasbuis te zitten, die het slappe 
straaltje veroorzaakte en er voor zorgde dat de 
blaas niet volledig geleegd werd. Piet zag een 
operatie niet zitten. Hij accepteerde zijn verlies bij 
de wedstrijdjes. 

Piet werd door familieleden erop geattendeerd 
dat een aantal ooms op redelijk jonge leeftijd 
geconfronteerd werd met prostaatkanker, die te 
laat werd ontdekt, waardoor zij overleden.
Zo rond zijn 50e jaar ging Piet om de twee jaar naar 
de huisarts om zijn PSA te laten controleren. Op 
zijn 57e was de PSA wat verhoogd maar dat was niet 
verontrustend volgens de huisarts. Een half jaar 
later trof Piet bloed in zijn urine aan. Na overleg op 
de huisartsenpost van het Bronovo ziekenhuis

in Den Haag bezocht 
Piet de volgende dag de 
uroloog. Na onderzoek 
bleek dat de PSA 17.2 
was. Het bleek toen dat 
bij eerder onderzoek 
bij de huisarts al 
een PSA van 9.2 was 
geconstateerd. 

De uroloog vond het 
zeer kwalijk dat de huisarts Piet niet had verwezen 
naar de uroloog. 
Na nader onderzoek van de uroloog (MRI en het 
nemen van biopten) kreeg Piet te horen: 
‘meneer Vesseur, ik heb een vervelende 
mededeling, u heeft kanker, en nog behoorlijk ook, 
T3 en Gleason 8. Dus tumorweefsel in de prostaat 
en op het kapsel van een agressieve vorm. Maar 
het positieve nieuws is dat de kanker waarschijnlijk 
nog niet is uitgezaaid.’

Hoteldebotel ging Piet naar huis. ‘Ik ga de pijp uit’, 
dikke tranen en in paniek. Hij heeft iedereen op de 
hoogte gebracht. Piet wilde er graag over praten en 
daar heeft hij geen spijt van gehad!   
In overleg met de uroloog is een behandelplan 
opgesteld: 39x uitwendige bestraling gecombineerd 
met een 3-jarige hormoonkuur. Om meer zekerheid 
te krijgen heeft Piet contact opgenomen met de 
Prostaatkankerstichting. De ervaren PKS-er Chris 
Laarakker was van mening dat het voorgestelde 
behandeltraject inderdaad vaak wordt toegepast 
bij mannen met vergelijkbare klachten. ›

U heeft kanker, en nog behoorlijk ook

Een onvoorspelbare 
onderbuik terrorist 

Cisca en Piet 

Een half jaar later 
trof Piet bloed in 

zijn urine aan



3030

Hoe ging het verder met Piet?
Piet kwam terecht bij de afdeling radiologie van 
Bronovo. Daar werd een behandelplan gemaakt en 
Piet werd uitgebreid verteld wat hem te wachten 
stond. Dat gaf Piet vertrouwen! De bestralingen
zijn uitgevoerd in de zogenaamde bunker in het 
HMC Westeinde. Bij de laatste serie behandelingen 
kreeg Piet wat vermoeidheidsverschijnselen en 
begon de endeldarm wat brandschade op te lopen.
Twee weken na de laatste 
bestraling was dit geen 
probleem meer.
Het plassen echter werd 
problematisch, met behulp 
van het medicijn Tamsulosine 
kan Piet zelfstandig druppelen, 
al wordt de blaas maar voor 
ongeveer 20% geleegd. 
’s Nachts moet hij vaak plassen, 
maar daar is hij inmiddels aan 
gewend. 
Piet is gelijktijdig gestart 
met een hormoonkuur, drie 
jaar lang werd er om de zes maanden een depot 
Eligard in zijn buik gezet. Na drie jaar was de 
PSA gedaald tot 0.012. De bijwerkingen van de 
Eligard kwamen zoals was voorspeld: Piet werd 
goedmoedig, kreeg opvliegers, werd futloos en 
kreeg vermoeidheidsverschijnselen, hij kreeg 
ook borstvorming en hoefde zich minder te 
scheren. Het seksleven van Piet en Cisca kreeg een 
aangepaste invulling.   

Toch begon de PSA langzaam weer op te lopen 
naar 2.6 in juni 2016. De uroloog, die de vorige 
uroloog was opgevolgd, liet een MRI uitvoeren. 
Daaruit bleek dat er een tumor in de prostaat 

was teruggekomen. Piet kreeg vervolgens een MRI 
Brachy behandeling bij het UMC Utrecht, waardoor 
in 2017 de PSA was gezakt naar 0.7, maar eind 2018 
toch weer was gestegen. Uit een Pet CT PSMA-scan 
bleek dat er nog een tumor in de prostaat zat en 
ook drie kleine metastasen in de lymfe. De tumor 
zat dicht tegen de endeldarm. Opnieuw bestraling 
was in verband met de kans op beschadiging 
daarom geen optie.  

Hoe is het nu met Piet?
Medio 2019 was de PSA 5. De 
uroloog stelde voor te starten met 
een hormoonkuur. Piet wilde het 
liever nog een half jaar aankijken. 
Begin 2020 was de PSA gezakt 
naar 4.5. Inmiddels is, twee jaar 
verder zonder hormonen, de PSA 
8,04. ‘Als het zo langzaam blijft 
gaan dan ben ik 100 met een PSA 
van 100. Wel besef ik dat het snel 
mis kan gaan, maar misschien ook 
niet. Ik geniet nog van mijn, verder 

gezonde, bestaan. Buiten de beperkingen van 
de leeftijd van 70 jaar kan ik nog motorrijden en 
camperen. Ik ga niet mopperen over de afgelopen 
13 jaar met prostaatkanker.
Veel informatie heb ik gekregen bij de 
Prostaatkankerstichting, waar ik nu actief ben als 
vrijwilliger en met lotgenoten veel informatie kan 
uitwisselen’. n

In het boek PROSTAAT Praat! zijn meer dan 20 
artikelen van Aart van Dijk opgenomen 
(e-mail: aart.vandijk@planet.nl)

Ik ga niet mopperen 
over de afgelopen 

13 jaar met 
prostaatkanker

Een wedstrijdje ver plassen



31

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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Sportblessure? Uitgezaaide prostaatkanker zul je 
bedoelen! BAM! Topfit en vreselijk ziek tegelijk. 
Erik Huisman (toen 60) zag eind september 2020 
zijn leven radicaal veranderen. In Mallemolen 
doet hij rauw en gepolijst verslag van het jaar dat 
volgde op die ontwrichtende diagnose. Het was 
een ontdekkingstocht. Langs hoop, twijfel en vrees. 
Langs vreugde en verdriet. Langs verlies en winst. 
Erik  neemt je in proza en poëzie mee door een 
prachtig kankerjaar. Want dat was het.
Het boek bevat plm. 185 Mallemolens, zeg maar 
hoofstukjes, elk voorzien van een datum.
Erik Huisman (1960) is admission officer bij 
de Technische Universiteit Delft. Hij deed een 
opleiding tot docent en was 25 jaar redacteur/
verslaggever, onder meer bij de Haagsche 
Courant. Maar Erik is vooral vader, echtgenoot, 

boekenliefhebber en 
ontembaar sportief. 
Dwars door alles heen.    
Het boek wordt verkocht 
voor de prijs van het 
drukken (dus geen 
winst). Van elk verkocht 
boek gaat € 2,50 naar 
Inloophuis Carma in 
Naaldwijk.

Paperback | 170x240 mm
326 pagina's
Prijs: € 34

Auteur: Erik Huisman
ealhuisman@gmail.com

Het boek bevat plm. 185 Mallemolens, zeg maar hoofstukjes, elk voorzien van een datum.

Mallemolen – Een prachtig kankerjaar

Boekenrubriek
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Agenda
Voorlichtingsbijeenkomsten Waar Plaats Datum Tijd
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Toon Waalwijk 30 maart 14.00/15.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Helianthus Dordrecht 31 maart 15.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 7 april 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Midden Brabant Tilburg 11 april 14.00/15.30
Lotgenotengroep Prostaatkanker Inloophuis ’t Praethuys Alkmaar 12 april 10.30/12.00
Lotgenotenbijeenkomst Maasstad Ziekenhuis Rotterdam 12 april 14.30/17.00
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Weert 13 april 14.00/15.30
Publiekslezing over prostaatkanker Van der Valk Hotel Assen 13 april 19.00/21.30
Informatiebijeenkomst Toon Hermans Huis Roermond 14 april 19.00/20.30
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Maastricht 14 april 19.00/20.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 19 april 14.00/16.00 
Informatiebijeenkomst Toon Hermans Huis Parkstad Heerlen 21 april 19.00/20.30
Lotgenotenbijeenkomst Haga Ziekenhuis Den Haag 21 april 19.00/20.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Honingraad Breda 25 april 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst HMC Antoniushove Leidschendam 28 april 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Helianthus Dordrecht 28 april 15.00/16.00
Mannen in gesprek Inloopcentrum Viore Hilversum 29 april 14.00/15.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 5 mei 14.00/16.00
Lotgenotengroep Prostaatkanker Inloophuis ’t Praethuys Alkmaar 10 mei 10.30/12.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Carma Naaldwijk 10 mei 15.30/17.00
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Maastricht 12 mei 19.00/20.30
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Parkstad Heerlen 16 mei 14.00/15.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 16 mei 14.00/16.00 
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Roermond 18 mei 14.00/15.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Scarabee Leiden 19 mei 10.30/12.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Debora Delft 24 mei 16.00/17.30
Lotgenotenbijeenkomst LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer 26 mei 10.15/12.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Helianthus Dordrecht 26 mei 15.00/16.00
Mannen in gesprek Inloopcentrum Viore Hilversum 27 mei 14.00/15.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Toon Waalwijk 1 juni 14.00/15.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 2 juni 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Weert 8 juni 14.00/15.30
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Maastricht 9 juni 19.00/21.00
Landelijke Donataursdag AFAS Theater Leusden 10 juni 10.00/17.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Midden Brabant Tilburg 13 juni 14.00/15.30
Lotgenotengroep Prostaatkanker Inloophuis ’t Praethuys Alkmaar 14 juni 10.30/12.00
Lotgenotenbijeenkomst Maasstad Ziekenhuis Rotterdam 14 juni 14.30/17.00
Ronde tafel gesprek Prostaatkanker 
en partnerprogramma

Inloophuis Oude IJssel Doetinchem 15 juni 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Haga Ziekenhuis Den Haag 16 juni 19.00/20.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 20 juni 14.00/16.00 
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Honingraad Breda 20 juni 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst HMC Antoniushove Leidschendam 23 juni 14.00/16.00
Mannen in gesprek Inloopcentrum Viore Hilversum 24 juni 14.00/15.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Helianthus Dordrecht 30 juni 15.00/16.00
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VERTICAAL 
2. Mannelijke stamouder  3. Europese organisatie die zich onder meer bezighoudt met militaire zaken  4. Emmanuel ..., voetballer 
die met Frankrijk in 1988 het WK won  5. André Hazes …., zanger van het nummer Leef  7. Vraag- en antwoordspel  8. ... The Navy, 
hit van Village People  9. Iemand met grote voorliefde voor nieuwe media  10. Slecht, bedorven  11. ... de Mos, voetbaltrainer  
12. Hardop, zeer goed hoorbaar  13. Minder streng maken  15. Nada, noppes  17. Boerderijdieren  19. ...! The Cat, tekenfilmserie 
van Fox Kids  20. Transportmiddel  23. ... Misérables, boek van Victor Hugo  24. Karperachtige vis  27. Blaasinstrument  31. Carl 
..., componist van Carmina Burana  33. Opleidingsinstituut voor juffen en meesters  35. ... Cordobés, stierenvechter  36. Militair 
politiekorps, zoals de Koninklijke Marechaussee  38. Schoonmaken met een bezem  39. Bijnaam van Kanye West  41. Schaden, 
tekortdoen  42. Oude naam van Congo  44. Schadelijk bestanddeel van coatings, onder meer gebruikt in de militaire luchtvaart   
49. Behaarde dierenhuid  51. Korte notitie  54. Controle, onderzoek naar juistheid  55. Met een klein verschil  57. … zult niet 
stelen, het achtste gebod  58. Minder uitgeven of verbruiken  60. Letters op een Hamburgs nummerbord  61. Belangrijk persoon 
binnen een vereniging  63. Een muntje opgooien  65. Olm  70. Zonder bochten  72. Spinnenweb  73. Rancune, haat   
75. Motormerk van Tinus in Oerend hard  76. Finding ..., animatiefilm  78. Harde schop  80. Nederlandse 
kopieermachineproducent  84. Omar ..., Franse acteur van Intouchables  85. Eb en vloed

Stuur uw oplossing van de puzzel 
voor 1 mei 2022 naar:
Prostaatkankerstichting
Tav Redactie Nieuws
Postbus 8152
3503 RD Utrecht

Of e-mail naar: redactienieuws@
prostaatkankerstichting.nl 

Onder de goede inzendingen 
verloot de redactie 
3 VVV-cadeaukaarten van
€ 10,- per stuk.

De puzzel is beschikbaar gesteld 
door FNV Veiligheid

Prijswinnaars puzzel Nieuws nr. 41
• Kees Aardenburg, Heemskerk
• G. Schultinga, Zuidlaren
• Jan Parel, Hoogerheide

De oplossing van de puzzle uit 
Nieuws 41 luidde:
MMXXII is tweemaal mix gemixt: we 
gaan voor een dubbeldik mengsel 
van gezondheid en geluk!
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HORIZONTAAL 
1. Voordelige aanschaf  6. ... Game, Zuid-Koreaanse Netflix-serie  10. Ondergang  14. ... Given, 
containerschip dat het Suezkanaal blokkeerde  16. Peil  18. Vóór al het andere  20. Kijk, wijze 
van zien  21. ... Verbeet, PvdA-politica  22. Sein om de troepen te wekken  24. Gerstenat   
25. Jamaicaanse muziekstijl  26. Gelaatskleur  28. ... Brandt Corstius, schrijfster en columniste  
29. Dan wel  30. Zangeres van het nummer Heaven  32. Volleybalpass  34. Plant uit de 
grassenfamilie  37. ... Breath You Take, nummer van de The Police  40. Kletspraat, achterklap  
42. Daar gaat ..., nummer van Clouseau  43. Volmaakt, foutloos  45. Populier  46. ... de koele 
meren des doods, roman van Frederik van Eeden  47. Kluitenverkruimelaar  48. ... Holland ..., 
voetballied van Jan de Cler  50. ... Direction, boyband  52. Identiteitskaart  53. ... Immers, 
Haagse profvoetballer  54. Truttige vrouw  56. Deel van de wiskunde  59. ... cas de malheur, 
film met Brigitte Bardot  60. Boek uit het Oude Testament  62. Water bij Amsterdam 63. ... van 
Gogh, vermoorde regisseur  64. Sierdek op een bed  66. Rund  67. ... met de Banjo, Belgische 
zanger  68. Voormalige muziekzender  69. Verbouwer  71. Voorkeur, pluspunt  74. Zender van 
Hart van Nederland  77. Vogel  79. Valentino ..., Italiaanse motorcoureur  81. Vladimir Iljitsj ..., 
eerste leider van de Sovjet-Unie  82. Hondenras  83. ... Eleven , film van Steven Soderbergh   
85. Warme drank  86. Mannelijke equivalent van Barbie  87. Grieks gerecht   
88. Kabeljauwachtige vis 
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