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De Prostaatkankerstichting is de patiëntenorganisatie die lotgenotencontact
biedt, voorlichting & informatie geeft, de belangen behartigt van mannen met
prostaatkanker en hun naasten en wetenschappelijk onderzoek stimuleert.
In 2022 bestaat de Prostaatkankerstichting 25 jaar, een mijlpaal
waar we erg trots op zijn!
In dit speciale 25-jarig jubileummagazine leest u over hoe we
zijn gestart, wat we in 25 jaar voor elkaar hebben gekregen en
wat we nog willen bereiken in de toekomst.

De Prostaatkankerstichting:
een serieuze gesprekspartner
Wat ooit begon als Stichting Contactgroep
Prostaatkanker is 25 jaar later uitgegroeid tot
een volwassen patiëntenorganisatie die gezien
wordt als een serieuze gesprekspartner. We
kijken terug, maar zeker ook vooruit met hen die
hieraan een bijdrage hebben geleverd of dat nog
steeds doen.
Pieter van Zanten kreeg de diagnose prostaatkanker
en bezocht in 1998 een bijeenkomst van KWF
Kankerbestrijding. Daar was ook een bestuurslid van
de Stichting Contactgroep Prostaatkanker aanwezig.
KWF vroeg of de stichting niet wat actiever kon
worden. Van Zanten was wel bereid om als lid de
stichting te ondersteunen met zijn kennis uit het
bedrijfsleven.
Knokken voor erkenning
“Toen ik in 2004 voorzitter werd, hadden we
een klein aantal donateurs en richtten we ons
voornamelijk op lotgenotencontact. We hebben
moeten knokken voor erkenning door urologen en
zorgverzekeraars. Samen met Els Borst, toenmalig
voorzitter van de Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en vrijwilligers,
was ik dagen op pad om hen te laten inzien hoe
belangrijk wij voor patiënten én behandelaars waren.”
Die vasthoudendheid blijft niet onopgemerkt en mede
dankzij het Prostaatkankerlogboek krijgen urologen
meer waardering voor de stichting.
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Professionalisering
“De stichting groeide tot 1.500 donateurs, inmiddels
is dit aantal gestegen naar 3.650 donateurs.
Het werd tijd voor een professionaliseringsslag en
een voorzitter met meer diplomatieke vaardigheden
en een jongere blik”, aldus Van Zanten.
Intussen verandert de Stichting Contactgroep
Prostaatkanker haar naam naar
ProstaatKankerStichting.nl, in 2020 wordt dit
Prostaatkankerstichting. Per 1 januari 2014 treedt
Kees van den Berg aan als voorzitter. “In 2013 kreeg ik
prostaatkanker en leerde de Prostaatkankerstichting
kennen”, vertelt hij. “Ik had behoorlijk wat
bestuurlijke ervaring en wilde die wel inzetten binnen
de stichting. Professionalisering stond bovenaan
mijn prioriteitenlijstje. Er kwam een secretariaat en
processen werden efficiënter ingericht.“
Veel bereikt in 25 jaar
Van den Berg blijkt de juiste man om de stichting
aan tafel te krijgen bij belangrijke stakeholders.
“Urologen, verzekeraars en andere stakeholders zien
ons inmiddels als een serieuze gesprekspartner.
We hebben veel bereikt in 25 jaar: de kwaliteit
van prostaatkankerzorg in Nederland is verbeterd.
Operaties vinden plaats met de nieuwste apparatuur
en door vaardige urologen. Bijwerkingen als
incontinentie en impotentie zijn teruggedrongen.
Er wordt adequater ingegrepen bij uitzaaiingen en ook
de nazorg is verbeterd.”
“Er wordt bovendien steeds meer aandacht besteed
aan de partners. Dat is een goede zaak”, vult de
inmiddels 88-jarige Van Zanten aan.

Guus de Vries

De stichting is gegroeid. In aantal donateurs en in impact
Van den Berg verstevigt in de loop der jaren de positie van de
Prostaatkankerstichting. Het bestuur en de vrijwilligers zetten
zich vol enthousiasme in voor de prostaatkankerpatiënt. Door het
organiseren van voorlichting en lotgenotencontact, maar ook door
mee te praten over zorginhoudelijke kwesties. Daarbij kan het
bestuur terugvallen op de raad van advies. Guus de Vries is al
14 jaar voorzitter van dit adviesorgaan. “Afhankelijk van het
vraagstuk heeft het bestuur contact met één of meerdere leden.
Zo adviseren en ondersteunen wij het bestuur inhoudelijk. Onder
de leden zijn alle disciplines binnen de prostaatkankerzorg
vertegenwoordigd. Ikzelf ben organisatieadviseur in de zorg.
We denken mee vanuit ons eigen vakgebied. In een voortdurend
veranderend krachtenveld als de zorg, moet je als partij je mannetje
staan om de belangen van de patiënt te kunnen behartigen. We zien
als raad van advies dat de stichting de afgelopen jaren is gegroeid.
In aantal donateurs, maar zeker ook in de impact die ze heeft op
de prostaatkankerzorg“, vertelt De Vries. “Dat is iets om trots op te
zijn.”

Kees van den Berg

“ONGEACHT WAAR JE WOONT OF WELKE
SPREEKKAMER JE OOK BINNENLOOPT: DE ZORG
MOET GEWOON GOED ZIJN.”
Kees van den Berg,
voorzitter
Trots maar realistisch
De heren zijn trots, maar zien ook nog genoeg aandachtspunten
voor de toekomst. “We zijn realistisch; er is nog genoeg te doen
als het gaat om de toekomst van prostaatkankerzorg in Nederland.
We zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom de
concentratie van prostaatkankerzorg. Op aangewezen plekken in
Nederland wordt dan de allerbeste prostaatkankerzorg geleverd
door samenwerkende experts die voldoen aan vastgestelde
kwaliteitseisen. Op die manier kan iedere man in Nederland
rekenen op de allerbeste zorg. Een ander belangrijk speerpunt is de
voorlichting over de gevolgen van prostaatkanker, zoals impotentie
en incontinentie. “Er moet nog meer voorlichting komen over deze
problemen en de mogelijke oplossingen”, aldus Van den Berg.
De Vries vindt het belangrijk dat ook de jongere generatie
meer betrokken wordt. “Er zijn steeds meer jongere mannen
met prostaatkanker. Ook zij moeten zich thuis voelen bij de
Prostaatkankerstichting.”

Pieter van Zanten

Voorzitter Van den Berg blijft zich samen met alle vrijwilligers de
komende jaren inzetten voor de allerbeste prostaatkankerzorg
voor alle mannen in Nederland. “Ongeacht waar je woont of welke
spreekkamer je ook binnenloopt: de zorg moet gewoon goed zijn.
Nu en in de toekomst.”

foto’s Gert Schutte
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Voor iedereen
de allerbeste
prostaatkankerzorg

Rien Knol

De behandeling van prostaatkanker is complex. Gelukkig dienen zich onophoudelijk nieuwe
technieken en behandelingen aan. Dit vraagt om expertzorg en gespecialiseerde teams die
betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek en zich voortdurend bijscholen in de laatste
ontwikkelingen. Prostaatkankerstichting maakt zich daar hard voor. Belangenbehartiging
is daarom niet voor niets één van de kerntaken. Want de stem van de patiënt moet gehoord
worden. Altijd en overal.
Goed zichtbaar
In 2010 wordt bij Harm Kuipers prostaatkanker ontdekt. Harm is arts en wetenschapper en heeft een
topsportcarrière als schaatser achter de rug. Als in de media bekend wordt dat hij ziek is, wordt hij
benaderd door Stichting Contactgroep Prostaatkanker. “Ik had nog nooit van deze club gehoord, want toen
ik zelf op zoek ging naar informatie, kwam ik Stichting Contactgroep Prostaatkanker niet meteen tegen.
Een patiëntenorganisatie moet natuurlijk goed zichtbaar zijn voor patiënten en hun naasten. Daar wilde ik
me wel voor inzetten.”
Kwaliteitsgroep
Als je de belangen behartigt van de patiënt met prostaatkanker, word je regelmatig geconfronteerd
met medische vraagstukken. Maar omdat de Prostaatkankerstichting een vrijwilligersorganisatie met
veelal medische leken is, is het vaak lastig die vraagstukken te behandelen. Daarom worden kennis en
ervaring gebundeld in een kwaliteitsgroep. “De leden van de kwaliteitsgroep zijn ervaringsdeskundig
en hebben vaak een medische achtergrond. Ze bespreken de ontwikkelingen en activiteiten van de
Prostaatkankerstichting op het gebied van zorg en onderzoek, maar zijn ook afgevaardigde bij bijvoorbeeld
de ontwikkelingen van richtlijnen”, licht Kuipers toe.
Het belang van wetenschappelijk onderzoek
Eén van de onderwerpen waarover de kwaliteitsgroep het bestuur adviseert, is wetenschappelijk
onderzoek. “Dat onderzoek belangrijk is om tot betere zorg te komen, dat is duidelijk”, schetst Kuipers.
“We nemen niet deel aan onderzoeken, dat is geen taak van een patiëntenorganisatie. Maar we
schrijven wel steunbrieven, waarmee we uitspreken dat we het belang van het betreffende onderzoek
onderschrijven.”
Rien Knol beaamt dit. Hij kreeg jaren geleden de diagnose prostaatkanker en is sinds 2013 betrokken bij
de Prostaatkankerstichting. Rien is secretaris van het bestuur en legt zich toe op de belangenbehartiging
en het lotgenotencontact. “Het is onze taak om onderzoek te steunen en te zorgen dat de ervaringen en
belangen van patiënten daarin worden meegenomen.”
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Visie op prostaatkankerzorg
Marjolein Grootes heeft als beleidsmedewerker en belangenbehartiger meer dan 20 jaar ervaring bij
verschillende patiëntenverenigingen en is ook werkzaam bij de Prostaatkankerstichting. “Ik werd in 2016
gevraagd om de Prostaatkankerstichting te ondersteunen bij visievorming gericht op verbetering van
kwaliteit van prostaatkankerzorg. Er waren veel ontwikkelingen gaande en het was duidelijk dat de kwaliteit
van de zorg nóg beter kon”, legt Marjolein uit.

Marjolein Grootes

Harm Kuipers
foto’s Gert Schutte

“ER WORDEN OP BASIS VAN
GEZAMENLIJKE AMBITIES MOOIE
KWALITEITSSTAPPEN GEZET”
Marjolein Grootes,
beleidsmedewerker
“Het visiedocument over de toekomst van de
prostaatkankerzorg hebben we tijdens een
symposium in 2017 gepresenteerd aan onder andere
ziekenhuizen, zorgverzekeraars en wetenschappelijke
verenigingen. Terugkijkend kunnen we zeggen dat
onze duidelijke positionering en onze focus in
activiteiten werkt.
In 2021 is de visie geactualiseerd. In samenwerking
met het zorgveld zijn én worden er op basis van
gezamenlijke ambities mooie stappen gezet.”
Concentratie van zorg en vroegtijdig onderzoek
“Per jaar krijgen in Nederland ruim 13.000 mannen
de diagnose prostaatkanker. Zij moeten de juiste
behandeling krijgen”, stelt Rien Knol. “Onze visie
is helder. Diagnostiek, behandeling en nazorg
moeten worden uitgevoerd door toegewijde
multidisciplinaire teams waarin alle zorgprofessionals
gespecialiseerd zijn in prostaatkanker. De basis van
deze geconcentreerde zorg wordt gevormd door
wetenschappelijk onderzoek en innovatie.”
In de visie op vroege opsporing pleit de
Prostaatkankerstichting voor goede voorlichting.
“Ieder jaar overlijden er in Nederland 3.000 mannen
aan prostaatkanker. Dat aantal móet omlaag. Daarom
moet iedere man boven de 50 op de hoogte zijn
van de risico’s en weten dat vroegtijdig onderzoek
door de huisarts mogelijk is. Anderzijds moet er
voor huisartsen een actuele richtlijn zijn die inhoud
geeft aan die vroege opsporing en voorlichting
aan mannen. De Prostaatkankerstichting heeft een
bewustwordingscampagne gevoerd en is als

afgevaardigde betrokken bij de actualisatie van de
NHG-standaard “Prostaatcarcinoom”, de richtlijn voor
huisartsen.”
Plannen en uitdagingen
“Er liggen genoeg plannen en uitdagingen in het
verschiet”, zegt Marjolein. “Patiënten willen weten
waar ze terecht kunnen voor de beste diagnostiek of
behandeling. Een logische vraag. Een patiënt met (een
vermoeden van) prostaatkanker moet toegang hebben
tot betrouwbare en begrijpelijke informatie hierover.”
De prostaatkankerzorg is georganiseerd in netwerken.
Daarin werken ziekenhuizen samen en maken
afspraken over de organisatie en kwaliteit van zorg.
We willen inzicht in de organisatie en kwaliteit van
deze netwerkzorg.”
Rien Knol heeft de rol en positie van de
Prostaatkankerstichting zien veranderen en kijkt met
een gerust hart naar de toekomst. “We worden overal
bij gevraagd door bijvoorbeeld zorgverzekeraars en
beroepsverenigingen. Het aantal donateurs groeit en
onze rol wordt steeds actiever. We zijn sterker dan
ooit en de visies zijn bepalend voor onze koers.
Dat moet ook, want mannen met prostaatkanker
moeten kunnen rekenen op de beste kansen op
overleving of op levensverlenging met behoud van
een goede kwaliteit van leven.“

“EEN PATIËNTENORGANISATIE
MOET GOED ZICHTBAAR ZIJN VOOR
PATIËNTEN EN HUN NAASTEN.”
Harm Kuipers, lid kwaliteitsgroep
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Informatie & voorlichting en lotgenotencontact.
Twee belangrijke taken van de Prostaatkankerstichting die
voor heel veel mensen het verschil kunnen maken.
De Prostaatkankerstichting geeft hier op verschillende manieren
invulling aan. Want niemand mag met vragen blijven rondlopen.

Will Jansen

Perspectief en een luisterend oor
“Iedere man moet weten dat hij een prostaat heeft. En dat daar ook iets mis
mee kan gaan”, begint Will Jansen zijn verhaal. Will is één van de kartrekkers
van de voorlichtingsbijeenkomsten van de Prostaatkankerstichting. “We
bieden prostaatkankerpatiënten perspectief en een luisterend oor door
goede voorlichting en lotgenotencontact.”
“Aan perspectief ontbrak het nog wel eens”, legt Chris Laarakker uit.
“Je kreeg te horen dat je kanker had en wat in jouw ziekenhuis je
behandelopties waren. Door de schok van de diagnose bleef vaak weinig
informatie hangen. De komst van onze lotgenotencontactlijn was dan ook
een belangrijke ontwikkeling.”
Chris bemande de telefoon een paar uur per week. Al snel bleek het een
succes. “Ik merkte dat mannen het fijn vonden om iemand te spreken die
hen snapte. Die hetzelfde had meegemaakt en die de impact van de ziekte
als geen ander begreep.”

Chris Laarakker

“HET IS FIJN OM TE MERKEN DAT HET
LOTGENOTENCONTACT, IN WELKE VORM DAN OOK,
VAN GROTE WAARDE IS.”
Rien Knol, secretaris
Ook partners bellen
Anno 2022 wordt er nog steeds veel gebeld. “Er zijn op dit moment zowel
mannen als vrouwen actief voor de lotgenotencontactlijn. We hebben
daarnaast een poule van ervaringsdeskundigen die we voor bepaalde
onderwerpen kunnen benaderen”, vertelt Rien Knol. “We zien in de loop der
jaren een toename in het aantal partners dat ons weet te vinden. Ook zij
hebben vragen en willen even stoom afblazen bij iemand die begrijpt hoe ze
zich voelen. Als vrouwen bellen en er heeft een man dienst, kunnen ze altijd
aangeven dat ze teruggebeld willen worden door een vrouwelijke vrijwilliger.
Soms praat dat net iets makkelijker.”

Bert Denessen
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Agnes Pap

Voorlichtingsbijeenkomsten
“Ruim 22 jaar geleden werd ik zelf geconfronteerd met prostaatkanker“,
vertelt Bert Denessen. Hij zette zich jarenlang in voor voorlichtingsbijeenkomsten en lotgenotencontact. Hij stopte met zijn werkzaamheden
in 2020 en is nu ad hoc inzetbaar.
“Ik werd donateur van de Stichting Contactgroep Prostaatkanker en kreeg
daarop de vraag of ik als vrijwilliger voorlichting wilde gaan geven.
De eerste keren, in het Toon Hermans Huis in Venlo, was het nog rustig.
Maar het vuurtje verspreidde zich snel en er kwamen steeds meer vragen
vanuit andere inloophuizen. Van urologen kreeg ik de vraag of ik ook bij hen
voorlichtingsbijeenkomsten wilde organiseren.
Samen met urologen en incontinentie-verpleegkundigen heb ik
bijeenkomsten opgezet in verschillende ziekenhuizen in Limburg. Het is
mooi om te zien dat inmiddels in iedere provincie bijeenkomsten worden
georganiseerd.

foto’s Gert Schutte

Prostaatkankerstichting
zorgt voor eenduidige en
betrouwbare informatie

“De voorlichtingsbijeenkomsten in ziekenhuizen
hebben vaak een informatief karakter en bieden
minder ruimte om in te gaan op persoonlijke
ervaringen. Bij de inloophuizen zijn het
kleinere groepjes en is er meer ruimte voor
lotgenotencontact”, vertelt Will. Hij kwam zo’n 10 jaar
geleden bij de Prostaatkankerstichting en inmiddels
stuurt hij als bestuurslid de 12 regiocoördinatoren en
ruim 60 regiovrijwilligers aan.
“Met de bijeenkomsten bereikten we in 2019,
voor corona, zo’n 4600 mensen. Mannen met
prostaatkanker, maar ook hun partners. Belangrijk,
want zij worden ook geraakt als hun partner ziek
wordt. We zien dat ook op de beurzen waar we staan.
Op de Gezondheidsbeurs of 50+ beurs lopen mannen
vaak met een grote boog om onze stand heen.
Het zijn de partners die even stilhouden of hen
aan de jas trekken. Sowieso zien we de doelgroep
veranderen. Mannen worden steeds jonger
geconfronteerd met prostaatkanker.”
Vragen
Zowel bij de lotgenotencontactlijn als op de
bijeenkomsten worden veel vragen gesteld. Vragen die
in de loop der jaren vrijwel hetzelfde zijn gebleven.
“Mensen belden in mijn tijd voor praktische tips over
stomazorg of incontinentiematerialen, maar ook over
behandelmethodes”, vertelt Chris Laarakker. “Dat
doen ze nog steeds”, beaamt Rien Knol. “Mensen
willen ook informatie over een second opinion
of advies als het niet klikt met hun behandelaar.
En soms wil iemand gewoon zijn verhaal kwijt of
gerustgesteld worden. Het is fijn om te merken dat
het lotgenotencontact, in welke vorm dan ook, nog
altijd van grote waarde is.”

Toekomst
Gelukkig bleef de lotgenotencontactlijn tijdens corona
bemand en inmiddels worden alle bijeenkomsten
weer opgestart. “De behoefte aan lotgenotencontact
en goede informatie, die blijft”, aldus Will.
“En natuurlijk is er internet, maar de berg informatie
die daardoor op je af komt, is dermate groot dat je
door de bomen het bos niet meer ziet. Het is goed dat
de Prostaatkankerstichting zorgt voor eenduidige en
betrouwbare informatie.”

“DE KOMST VAN ONZE
LOTGENOTENCONTACTLIJN WAS EEN
BELANGRIJKE ONTWIKKELING.”
Chris Laarakker, oud-bestuurslid

De spil van de stichting
Agnes Pap is al acht jaar betrokken bij
de Prostaatkankerstichting. Zij was het
eerste aanspreekpunt voor donateurs en
andere betrokkenen. Nu het secretariaat
wordt uitgevoerd door NFK, heeft Agnes een
coördinerende rol. Zij weet wat er speelt binnen
de stichting en bij de vrijwilligers.
Een onmisbare spilfunctie.
Agnes: “Met plezier en trots werk ik
mee aan de professionalisering van de
Prostaatkankerstichting. Dat mijn taken nu
anders zijn, maakt het werk er nog leuker op.
Ik houd van contact met mensen. Voor bestuur,
vrijwilligers en professionals ben ik het vaste
aanspreekpunt en die rol past me goed.“
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Om trots op
te zijn
Een cadeau voor
donateurs: het Prostaatkankerlogboek
In 2009 verscheen de eerste druk van het Prostaatkankerlogboek, een boek waarin (nieuwe)
prostaatkankerpatiënten en hun naasten alle informatie kunnen vinden over prostaatkanker, de
behandelingen en het leven met prostaatkanker. In 2021 is het logboek compleet vernieuwd en
geactualiseerd. Inmiddels zijn al duizenden Prostaatkankerlogboeken gedrukt!
Voormalig huisarts en vrijwilliger Bert Smid is al jaren zeer nauw betrokken bij het logboek:
“Het Prostaatkankerlogboek draagt niet alleen bij aan betere informatie voor mannen met
prostaatkanker, maar zorgt ook voor een betere kwaliteit van zorg en diagnose voor deze mannen.
Deze objectieve informatie, die verder gaat dan de richtlijnen op het gebied van prostaatkanker, geeft
mannen met prostaatkanker een goede basis voor het gesprek met de specialist en helpt bij het maken
van keuzes. Naast de informatie over prostaatkanker en de behandelingen, vind je in dit logboek ook
ervaringen van mannen met prostaatkanker en een tabellenboekje om alle uitslagen en metingen te
noteren. Kortom, een boek waar iedereen die te maken krijgt met prostaatkanker wat aan heeft!”

In 25 jaar aan vele
gesprekstafels
Op voorgaande pagina’s heeft u gelezen dat de
Prostaatkankerstichting in de afgelopen 25 jaar een serieuze
gesprekspartner is geworden voor veel stakeholders.
Inmiddels zijn wij regelmatig in gesprek met veel
verschillende partijen in het zorgveld. Dit schaakbord
geeft een beeld van deze partijen. Het is een
complex speelveld met vaak uiteenlopende belangen.

Stichting Contactgroep Prostaatkanker verstuurde al regelmatig een nieuwsbrief naar
haar donateurs. Sinds 2011, na de naamsverandering naar ProstaatKankerStichting.nl
-dat in 2020 Prostaatkankerstichting werd-, is deze nieuwsbrief
vervangen door magazine Nieuws.
Dit magazine wordt door een vrijwillige redactie gemaakt en
verschijnt al zo’n 11 jaar 4x per jaar in een oplage van inmiddels
ca. 7.000 exemplaren. Magazine Nieuws is een van de belangrijke
kanalen voor voorlichting en informatievoorziening en wordt erg
goed gewaardeerd door onze lezers.

8

december 2011 | nr. 1

nieuws
Magazine over prostaatkanker

Droger met bal?
Josine Buiter legt uit hoe je
door therapie met een bal
incontinentie tegengaat
Nico van Guldener
Nico van Guldener’s werk
bekroond met de Akkie
Hofstee prijs
Verslag Symposium 2011
Patiënt centraal tijdens
geslaagd en goed bezocht
Symposium 2011
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Nuttig neveneffect
van Corona

Henk Elzevier

Irma Boogh
foto’s Gert Schutte

Het valt vrijwilliger Irma Boogh, partner
van bestuurslid Harry Boogh, op dat het
op donateursdagen vaak de mannen
zijn die vragen stellen aan de sprekers.
Dat brengt haar op het idee om ook iets
te organiseren voor de partners van
prostaatkankerpatiënten.
Henk Elzevier, uroloog en seksuoloog in het
Leiden UMC en lid van de raad van advies van de
Prostaatkankerstichting, geeft op de donateursdag
in 2017 een presentatie over prostaatkanker
en seksualiteit. Irma benadert hem met haar
idee en Henk is enthousiast. “Parallel aan het
middagprogramma voor de prostaatkankerpatiënten,
zou Henk in gesprek gaan met de partners”, vertelt
Irma. “Door het stellen van vragen aan de aanwezige
partners, wilden we meer inzicht krijgen in wat het
voor hén betekende dat hun partner prostaatkanker
had. Want prostaatkanker heb je niet alleen.”

“HET IS BELANGRIJK DAT JE OOK ALS
PARTNER ERGENS TERECHT KUNT”
Irma Boogh, vrijwilliger
Mannen zijn geneigd het weg te stoppen
“In de spreekkamer houden de mannen zich vaak
groot“, begint Elzevier. “Ik kijk vaak naar de reactie
van de partner, want die spreekt boekdelen. Mannen
zijn geneigd het weg te stoppen. Het is iets intiems
dat je niet zomaar met iedereen bespreekt. Maar om
prostaatkanker en de bijbehorende klachten kunnen
we nu eenmaal niet heen.”
Zo’n 50 partners hebben zich vooraf aangemeld.
De ochtendpresentatie van Henk valt in de smaak en
die middag komen niet de verwachte 50, maar bijna
100 mensen naar sessie voor partners. Henk stelt
vragen en de sessie levert waardevolle informatie
op. Informatie die Henk nog dagelijks gebruikt in zijn
werk.

Prostaatkanker
heb je niet
alleen
Partners spelen een belangrijke rol
Het succes van de partnerbijeenkomst levert nog
iets anders op. De vraag komt of het mogelijk is om
voortaan rondetafelgesprekken te organiseren voor
partners. Irma gaat aan de slag en op de volgende
donateursdag kunnen partners onder leiding van
Irma en Henk, ervaringen uitwisselen. Een aanpak die
later ook op kleine schaal in enkele inloophuizen een
succes blijkt.
Irma en Henk benadrukken hoe belangrijk het is
om de partners te betrekken. “Ik ken mijn patiënten
veel beter sinds ik de partners meer betrek”, aldus
Henk. “Het is zo belangrijk dat je ook als partner
ergens terecht kunt”, vult Irma aan. “Ik ben blij
dat we met de Prostaatkankerstichting hierin een
belangrijke rol kunnen vervullen. Zeker als je bedenkt
dat partners vroeger niet eens welkom waren op de
donateursdagen….”

“IK KEN MIJN PATIËNTEN VEEL BETER
SINDS IK DE PARTNERS MEER BETREK”
Henk Elzevier, uroloog/seksuoloog
Henk Elzevier heeft met steun
van de Prostaatkankerstichting
een animatiefilm gemaakt met
antwoorden op vragen over intimiteit.
Scan de QR code en bekijk de film.
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Wat vinden zij van
het werk van de
Prostaatkankerstichting?
Ad Sitsen, vrijwilliger kwaliteitsgroep
“Door mijn betrokkenheid bij het werk van de
Prostaatkankerstichting heb ik een veel bredere kijk op
prostaatkanker gekregen dan ik ooit had gekregen door alleen
mijn eigen behandeling. Zo weet ik nu dat prostaatkanker heel
vaak voorkomt, dat het heel verschillend kan worden behandeld en
heel verschillend kan verlopen. En dat het van groot belang is dat
mannen zich bewust zijn van de risico’s en behandelmogelijkheden.
Het is belangrijk dat de Prostaatkankerstichting er is, omdat
er zowel bij huisartsen als bij mannen nog veel onbekend
is over prostaatkanker. Het is ook heel erg belangrijk dat
iedere patiënt dezelfde optimale zorg kan krijgen en dat
de Prostaatkankerstichting zich blijft inzetten voor goede
prostaatkankerzorg.’’

Gertjan van Rossum,
directeur Stichting Egidius
“De Prostaatkankerstichting draagt vanuit het perspectief
van toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg enorm bij
aan netwerkvorming en het bespreekbaar maken van
kwaliteitsverbetering. De wijze waarop de Prostaatkankerstichting
haar rol vervult binnen Stichting Egidius is verbindend met een
kritische blik vanuit patiënten. De patiënt centraal, daar gaat het
toch allemaal om.
Het is goed dat de Prostaatkankerstichting onafhankelijk
zorgdraagt voor informatie over prostaatkanker en de behandeling
daarvan. Het netwerk en de kennis die de Prostaatkankerstichting
daarin heeft opgebouwd is van groot belang.”

Erik van Muilekom, verpleegkundig specialist oncologie/urologie
NKI/AVL, raad van advies
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“De Prostaatkankerstichting heeft de patiënt een gezicht
gegeven. Van een ziekte waar niet veel over werd gepraat tot een
ziekte waar je als man je over mag en kunt uitspreken. Door de
zichtbaarheid van de Prostaatkankerstichting vinden mannen hen
ook voor ondersteuning en lotgenotencontact. Daarnaast is de
Prostaatkankerstichting vanuit patiëntenperspectief betrokken
bij wat nu eigenlijk belangrijk is in de zorg en heeft zij een impuls
gegeven aan centralisatie en transparantie van zorg.
De Prostaatkankerstichting speelt ook een belangrijke rol op het
gebied van bewustwording van prostaatkanker en wat dit kan
betekenen.”

Bart van Bezooijen, uroloog
en voorzitter Bestuur NVU
“De Prostaatkankerstichting
en de Nederlandse Vereniging
voor Urologie (NVU): een
lekker stel! Ieder vanuit ons
eigen perspectief trekken we
samen op in ons streven naar
de beste prostaatkankerzorg.
De Prostaatkankerstichting
is een zeer actieve, goed
georganiseerde stichting
die aan alle tafels zit en zeer
goed op de hoogte is van alle
ontwikkelingen.
Zo houden we elkaar scherp en
vullen we elkaar aan. Gezien
de snelle ontwikkelingen
wordt onze samenwerking
steeds intensiever en dat
komt de patiënt alleen maar
ten goede. Ik kijk uit naar de
komende 25 jaar en feliciteer
de Prostaatkankerstichting met
haar jubileum!”

Jan de Visser, lotgenoot
en vrijwilliger
“In het begin was de
Prostaatkankerstichting
voor mij een onuitputtelijke
bron van informatie door
het Prostaatkankerlogboek.
Hierdoor werd ik een serieuze
gesprekspartner voor mijn
behandelaars, waardoor
we uiteindelijk tot de juiste
beslissingen zijn gekomen.
De Prostaatkankerstichting
zet zich in voor de belangen
van patiënten, zowel voor
de individuele belangen
met lotgenotencontact en
informatiebijeenkomsten,
alsook door een volwaardige
gesprekspartner te zijn in allerlei
medische overlegorganen en
organisaties die te maken
hebben met prostaatkanker.”

Ivo Schoots, radioloog Erasmus MC en
NKI/AvL, voorzitter NVvR

Arja Broenland,
directeur-bestuurder van NFK

“De Prostaatkankerstichting is de stuwende kracht in de verwoording
van wat echt belangrijk is voor de prostaatkankerpatiënt.
Zij draagt bij aan verbeterde bewustwording (‘awareness’) van de
mogelijkheden van accurate vroegdiagnostiek, door de toegenomen
rol van de prostaat MRI.

“Bij deze feliciteer ik de
Prostaatkankerstichting van
harte met haar 25 jarig jubileum.
De Prostaatkankerstichting is
gegroeid naar een krachtige en
actieve patiëntenorganisatie met
veel kennis en vele vrijwilligers en
ervaringsdeskundigen. Zij maakt
zich, samen met NFK, hard voor de
best passende (prostaat)kankerzorg
(expertzorg) en transparante
keuze-informatie voor patiënten.

De Prostaatkankerstichting is een professioneel instituut dat actief
meehelpt beleid te maken rondom prostaatkankerzorg en staat
daarbij in directe dialoog met alle vooraanstaande stakeholders,
zoals VWS, zorgverzekeraars, FMS (Federatie Medisch Specialisten),
NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap), etc.”

Fenneke van Swigchum, senior strategisch adviseur
KWF Kankerbestrijding
“De Prostaatkankerstichting speelt al jaren een onmisbare rol in
het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor patiënten met
prostaatkanker en hun naasten. Door informatie te geven, kunnen
patiënten geïnformeerde keuzes maken. Ze kunnen bovendien
steun ervaren vanuit lotgenotencontact, heel nuttig omdat
prostaatkanker vaak ingrijpt op je relatie.
Tot slot, maar zeker zo belangrijk: de Prostaatkankerstichting
behartigt belangen van patiënten en hun naasten. Zo zorgde zij
voor expertcentra waar bewezen betere zorg wordt gegeven.
Dat was zonder patiëntenorganisatie niet zo snel gelukt. Daarnaast
zorgt de Prostaatkankerstichting bijvoorbeeld ook dat er betere
informatie komt rond seksuele problemen en oplossingen daarbij.
Kortom, door het patiëntenbelang te onderzoeken, te verwoorden
en te bevechten, krijgt men zaken voor elkaar die anders niet, of
niet zo snel, zouden worden verbeterd.”

De unieke waarde van de
Prostaatkankerstichting is haar
specifieke kennis en ervaringsdeskundigheid. Vanuit
patiëntperspectief beschrijft
zij hoe de zorg eruit moet zien,
welke innovatieve behandelingen
nodig zijn en werkt zij mee aan de
herziening van richtlijnen.”

Theo de Reijke,
uroloog Amsterdam UMC, raad van
advies
“De Prostaatkankerstichting heeft
het patiëntenperspectief op de
prostaatkankerzorg de afgelopen
jaren duidelijk voor het voetlicht
gebracht. Zij is belangrijk, omdat
het een onafhankelijk orgaan
is en vragen stelt vanuit het
patiëntperspectief.
De Prostaatkankerstichting is tevens
een vraagbaak voor de patiënt en
zijn partner.”
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Wat vinden zij van
het werk van de
Prostaatkankerstichting?

Jelle Barentsz, professor in radiologie Radboudumc,
raad van advies

Marcel van den Berg,
lotgenoot en vrijwilliger

“De Prostaatkankerstichting heeft ervoor gezorgd dat de patiënt
meer kennis heeft gekregen over prostaatkanker, de diagnostiek
ervan en de behandeling. Hierdoor is hij mondiger en kan hij een
betere therapiekeuze maken.
De Prostaatkankerstichting heeft gezorgd voor een betere kwaliteit
van prostaatkankerzorg door centralisatie van operaties en een
beginnende centralisatie van diagnostiek.

“Prostaatkanker is een heel
diverse ziekte die bij iedereen
anders verloopt. Daarom is
het heel waardevol om elkaars
ervaringen te delen. Via de
Prostaatkankerstichting heb ik
contact met lotgenoten.

Het is belangrijk dat de Prostaatkankerstichting er is, omdat
deze deuren opent voor zowel patiënt als specialist die anders
gesloten blijven. Zij is een onmisbare en waardevolle speler in de
prostaatkankerzorg, alleen met de Prostaatkankerstichting is het
team compleet.”

Het is belangrijk dat de
Prostaatkankerstichting er is om
het perspectief van de patiënt
onder de aandacht te brengen bij
alle partijen die betrokken zijn bij
de behandeling van prostaatkanker.
En het Prostaatkankerlogboek
is het allerbeste boek over
prostaatkanker dat ik ken!”

Marco Blanker, huisarts en epidemioloog, raad van advies
“De Prostaatkankerstichting heeft prostaatkanker en de zorg
daarvoor (meer) zichtbaar gemaakt. Dat is relevant voor de mannen
die het betreft, maar ook voor hun partners. Het helpt bijvoorbeeld
in het bespreekbaar maken van het probleem. Ik denk dat veel
mannen hier steun vinden.
De komende jaren moet de prostaatkankerzorg worden versterkt
door goede afstemming tussen de verschillende specialisten die
betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling. Centraliseren is
daarbij relevant.
De Prostaatkankerstichting jaagt dit na en zorgt ervoor dat de stem
van de patiënt bij dit belangrijke onderwerp goed hoorbaar is.”
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