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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.

Aandachttrekkers
We zijn bevoorrechte mensen  
Risico op over-diagnostiek
Met een virus kankercellen bestrijden

Verder
Meten van PSA op oudere leeftijd zinvol? 
Ik ben er nog 
Dat is bij ons al een gepasseerd station

Interessant   
Ik ga straks wel plassen
Mokerslag op prostaatkanker
PSA na prostaatkankerbehandeling 

Rubrieken 
Column Christian Oerlemans
Agenda
Puzzelpagina
Waarover publiceerden wij

5
13
17

11
21
25

29
31
35

9
44
45
46

3



4

Van de voorzitter 
Voor u ligt een bijzondere uitgave van ons kwartaalmagazine Nieuws. 
Want bij dit nummer zit de jubileumspecial in het kader 25 jaar 
Prostaatkankerstichting. In augustus 1997 werd de stichting opgericht 
onder de naam Stichting Contactgroep Prostaatkanker. 

In het jubileummagazine blikken we terug, maar ook vooruit naar onze 
ambities en wensen voor de toekomst. Met veel plezier heb ik meegewerkt 
aan dit magazine. In drie artikelen vertellen (oud) bestuursleden, 
vrijwilligers die al vanaf het begin meedraaien en nieuwe vrijwilligers over 
hun activiteiten voor de Prostaatkankerstichting. Toen en nu. 
De verschillen en de overeenkomsten tussen de Prostaatkankerstichting 
25 jaar geleden en anno 2022. De waarde van belangenbehartiging, 
informatievoorziening en lotgenotencontact is onverminderd groot 
gebleven. Onze vierde doelstelling, het bevorderen van wetenschappelijk 
onderzoek, is later toegevoegd. Een activiteit die een steeds belangrijker 
positie inneemt in de prostaatkankerzorg. 
De rol van de Prostaatkankerstichting is door de jaren heen steeds groter 
geworden. Dat is te danken aan al die mensen die zoveel werk hebben 
verzet en nog steeds doen, en daarmee opkomen voor de belangen van 
prostaatkankerpatiënten en naasten. 

Bij het verschijnen van dit magazine is de Donateursdag al geweest. 
Maar op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, zijn we nog volop bezig 
met de voorbereidingen om er voor u en voor ons een bijzondere dag 
van te maken. Ik hoop van harte dat u terugkijkt op een leerzame en 
inspirerende dag, met veel informatie over de nieuwste ontwikkelingen in 
behandeling en diagnostiek bij prostaatkanker. Heeft u de Donateursdag 
niet kunnen bijwonen? Het programma is terug te kijken via onze website. 

 
50+ Beurs
We richten ons ook alvast op de planning van de tweede helft 
van 2022. In september staan we op de 50+ Beurs in de Jaarbeurs 
in Utrecht. Anders dan voorgaande jaren doen we dat dit keer 
onder de vlag van Blue Ribbon. Ervaren vrijwilligers die al jaren 
onze beursstand bemensen, is opgevallen dat de doelgroep 
een stand die de naam Prostaatkankerstichting draagt, liever 
voorbij loopt. Vaak is het dan de partner die nieuwsgierig is en 
wel eens wil weten wat nou precies een PSA test is en waarom 
het belangrijk is dat mannen vanaf een leeftijd van 50 jaar daar 
eens met hun huisarts over gaan praten. 
De naam Blue Ribbon is sinds jaar en dag verbonden met 
bewustwording van prostaatkanker. Vandaar dat voor deze 
koers gekozen is. Lijkt het u leuk om ook een keer namens de 
Prostaatkankerstichting of Blue Ribbon op een beurs te staan, 
laat dan een contactberichtje achter op onze website. 

Voor vele van onze donateurs een belangrijk onderwerp. Wat te doen als 
mijn PSA weer oploopt? De Prostaatkankerstichting heeft in samenwerking 
met Medtalks een mooie reportage gemaakt over dit onderwerp. 
Specialisten vanuit het Reinier Haga Prostaatkankercentrum vertellen 
u over de behandelmogelijkheden bij een PSA stijging na een operatie 
of hormoontherapie. Deze reportage kunt u eveneens vinden op onze 
website. 

Ik wens u allen een mooie zomer en vakantieperiode toe. n

Kees van den Berg
Voorzitter4

De waarde vanDe waarde van
belangenbehartiging, belangenbehartiging, 
informatievoorziening informatievoorziening 
en lotgenotencontact en lotgenotencontact 
is onverminderd groot is onverminderd groot 
geblevengebleven
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  Wim Nak 

In PKS Nieuws staan ervaringsverhalen. Die gaan 

vaak over lotgenoten die qua leeftijd nog midden 

in het leven staan. De redactie was benieuwd hoe 

het onze werkelijk oude donateurs zou vergaan. 

Op 4 mei bezochten wij daartoe de 99-jarige 

Kees Boelhouwer en zijn vrouw Adrie in het 

verzorgingshuis te Vinkeveen.

Prostaatkanker
Bijna 25 jaar geleden kwamen zij tijdens een 
vakantie in Roemenië in een kuuroord met 
modderbaden. Het was daar verplicht een 
gezondheidsonderzoek te laten doen. Daar hoorde 
ook een bloedtest bij. Het advies was: laat je 
prostaat eens onderzoeken als je weer terug bent 
in Nederland. En ja hoor: prostaatkanker. Na de 
eerste schrik wilde Kees zijn prostaat er dan maar 
meteen uit laten halen. Maar dat kon niet, want hij 
was op dat moment al 77 jaar en mannen boven de 
75 jaar werden destijds niet meer geopereerd! ›

5

    Oud worden met prostaatkanker

‘We zijn bevoor-
rechte mensen’

Het echtpaar Boelhouwer

Aandachtstrekker
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Daarmee niet tevreden kon hij wel op 
experimentele basis een behandeling met brachy 
therapie krijgen. Daar gaf hij toestemming voor. 
Na de behandeling was de PSA aanzienlijk gezakt. 
Prostaatkanker overwonnen (hoera!) maar daar 
was de kous nog niet mee af.

Al snel bleek dat hij met deze experimentele 
brachy behandeling een te 
hoge dosis had gekregen. Met 
als gevolg dat niet alleen de 
tumor, maar ook zijn plasbuis 
was aangetast. Hij kon niet 
meer normaal plassen en moest 
zichzelf leren katheteriseren. 
Dat deed hij vijf keer per dag. 
Een aantal jaren later werd 
echter de plasbuis te nauw om 
nog te kunnen katheteriseren. 
Hij is toen overgestapt op de 
suprapubische katheter. Dat is een klein slangetje, 
boven het schaambeen ingebracht in de blaas, dat 
de urine afvoert naar een opvangzak die geleegd 
kan worden. Dat gaat goed. Meestal. Maar niet 
wanneer in het verzorgingshuis vergeten wordt de 
zak op tijd te legen. Dan loopt de urine terug naar 
de blaas en dat bezorgt Kees dan soms hevige pijn.

Iets meer over de Boelhouwers
Kees heeft al heel jong medische hulp nodig 
gehad. Want drie weken na zijn geboorte in 
Heemstede moest er al een tumor achter zijn oog 
worden verwijderd. Goedaardig gelukkig, dat wel. 
Toch bijzonder.

Hij is afgestudeerd in Delft en werkzaam geweest 
als hoogleraar chemische technologie aan de 
gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. 
‘Maar’ zegt Kees: ’laat dat Prof. dr. ir. maar weg, 
ik ben nu gewoon Kees’. Zijn eerste vrouw is op 
51 jarige leeftijd overleden. Hij trof een nieuwe 
liefde. Met zijn elf jaar jongere tweede vrouw, 
Adrie is hij inmiddels alweer 46 jaar getrouwd. 
En heel gelukkig. 

Ze zijn beide geestelijk bijzonder helder voor hun 
leeftijd. Maar de lichamelijke ongemakken zijn in 
de loop van de tijd wel toegenomen. Twee jaar 
geleden kon hij niet langer thuis blijven wonen. 
Hij kon een kamer krijgen in het verzorgingshuis. 
Zijn vrouw Adrie is te goed om opgenomen te 
worden, dus ze wonen nu apart. Maar het is voor 
haar maar vijf minuten lopen vanaf hun eigen 
huis. Zo kan ze vaak bij Kees zijn. Alleen tijdens  
die ellendige Corona periode moest dat contact 
beperkt blijven tot van buitenaf zwaaien naar 
Kees. Kees is vrijwel doof en kan zonder Adrie niet 
goed communiceren. Dat was een vervelende tijd. 
Nu gaat het weer beter. Ze helpt Kees zoveel ze 
kan. Samen hebben ze het goed en zijn ze gelukkig. 
Kees zegt: ‘we zijn bevoorrechte mensen, als 
Christenen geloven wij dat God ons leven leidt en 

we Hem altijd om hulp en kracht 
mogen vragen.’

Kees windt zich meer op over de in 
zijn ogen slechte behandeling en 
beloning van het zorg verlenende 
personeel dan over zijn eigen 
situatie. ‘Die dames doen zo hun 
best’ zegt hij, ‘maar ’s nachts 
zijn er maar drie zorgverleners 
beschikbaar voor 55 kamers en dat 
leidt wel eens tot het niet tijdig 

legen van mijn urine opvangzak. 
Ik heb dan veel pijn’.

De oorlog
Gezien de datum van het bezoek, 4 mei, is het 
onvermijdelijk dat de oorlog ter sprake komt. 
De familie van Kees leefde toen de oorlog 
uitbrak in Nederlands Indië. Hijzelf studeerde in 
Nederland, in huis bij een oude tante. ›

Laat je prostaat Laat je prostaat 
eens onderzoeken eens onderzoeken 
als je weer terug als je weer terug 

bent in Nederlandbent in Nederland
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Kees Boelhouwer
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Hij moest om te kunnen blijven 
studeren een verklaring van 
Duits-gezindheid tekenen. 
Dat weigerde Kees. Maar om 
zijn oude tante niet in gevaar te 
brengen gaf hij zichzelf aan. 
Hij werd naar kamp Ommen 
gebracht. Daar slaagde hij erin om 
met een trucje flink ziek te lijken, 
zodat hij niet werd doorgestuurd 
naar Duitsland maar de rest van de 
oorlog in Haarlem kon verblijven. 

Fysiek
Kees slijt zijn dagen in 
betrekkelijke rust. Na de 
ochtendkrant is het alweer tijd 
voor de lunch. Het gesproken woord op de 
televisie verstaat hij niet. 
De ondertiteling gaat hem te snel. Lopen doet 
hij met een rollator, ook op zijn kamer. Maar met 
ingehouden trots vertelt hij: ‘een paar weken 
geleden ben ik op een zondagochtend nog alleen 
naar ons huis gelopen, terwijl mijn vrouw in de 
kerk zat. Ben zelfs de trap op gekomen naar mijn 
oude werkkamer.’ Adrie had bij die onderneming 
zo haar bedenkingen, maar het is toch mooi dat 
hem dat nog gelukt is.

Op de vraag of hij 100 jaar hoopt te worden 
antwoordt Kees: ‘van hoop wil ik hier niet 
spreken, maar mocht ik volgend jaar januari toch 
100 worden, dan zal ik daar blij mee zijn.’ Wij van 
PKS Nieuws wensen het de beide vriendelijke 
mensen van harte nog wel toe. n

Adrie Boelhouwer

Kees windt zich Kees windt zich 
op over de in op over de in 

zijn ogen slechte zijn ogen slechte 
behandeling en behandeling en 

beloning van het beloning van het 
zorg verlenende zorg verlenende 

personeelpersoneel
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  Berrie van der Heide

‘Ik maak me niet boos om het feit dat ik 

anderhalf jaar geleden met een testje van 

ca. 20 euro mogelijk eerder op het juiste spoor 

had kunnen stappen. Aan die situatie verander 

ik tenslotte toch niets meer. Wat ik wel kan doen 

is zorgen dat ik mijn kwaliteiten de komende 

periode ga inzetten om de bewustwording rond 

prostaatkanker te bevorderen.

Ik heb met name de afgelopen 15 jaar veel 
geschreven voor de assurantie-industrie. 
Redactiewerk van standaardwerken tot 

publicaties over een veelheid aan onderwerpen 
die gerelateerd zijn aan schadeverzekeringen 
zakelijk en inkomensverzekeringen. Voor velen 
lastige materie die ik altijd zo duidelijk mogelijk 
probeer te beschrijven.(…..) Ook de wereld van 
de prostaatkanker kent veel lastige materie en 
het lijkt mij een uitdaging om ook die materie in 
duidelijke en heldere taal op papier te krijgen.’

Met deze woorden eindigde ik op 12 juli 2016 
een sollicitatie naar de vacature van redacteur 
voor Nieuws. Kort daarna was er de eerste 
redactievergadering (voor Nieuws nr. 20 van 
september 2016). Sinds die tijd heb ik met veel 
plezier samen met de collega-redacteuren en in 
nauw contact met Agnes en Cindy op het bureau 
mogen werken aan heel veel artikelen voor 
Nieuws. Vanaf januari 2020 ook nog eens in de rol 
van voorzitter van de redactievergadering. Een rol 
die mij, ondanks de beperkingen van het virtueel 
vergaderen door de coronapandemie, paste. 

Al bij de diagnose in mei 2016 bleek ik uitgezaaide 
prostaatkanker te hebben. Ik heb inmiddels een 
veelheid aan behandelingen achter de rug en tot 
voor kort eigenlijk een vrij stabiele gezondheid. 
Een hartinfarct en aansluitende harstilstand 
maakte daar in oktober 2021 een einde aan en ik 
moet nu veel moeite doen om weer zo fit mogelijk 
te zijn zodat ik behandelbaar blijf en heb niet 
altijd goede dagen. Dat gaat slecht samen met het 
werk als voorzitter van de redactieraad. Om die 
reden stop ik, met pijn in mijn hart, als vrijwilliger 
voor Nieuws want de plezierige contacten met 
collega-vrijwilligers en anderen zal ik zeker missen. 
Per saldo heb ik mij zes jaar (en 22 nummers 
van Nieuws verder) in kunnen zetten voor de 
Prostaatkankerstichting en ik hoop dat ik de 
uitdaging die ik mijn sollicitatiebrief aanging waar 
heb gemaakt: lastige prostaatkankermaterie in 
duidelijke en heldere taal op papier krijgen.

Elders in Nieuws staat de vacature voor mijn 
opvolger: ik kan het van harte aanbevelen, het 
heeft mijn leven verrijkt! n

Een tijd van komen 
en een tijd van gaan

foto: 
Aldo 
Allessie
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Binnenkort vier ik het eerste lustrum. Tien jaar 

geleden, bijna op mijn 75e verjaardag, kreeg 

ik de uitslag van mijn eerste PSA meting.  

Een onverwacht cadeautje.

Mijn huisarts nodigde mij uit om even langs 
te komen en, enigszins verwonderd, nam ik 
nietsvermoedend plaats (ga even zitten) om te 
horen dat mijn PSA 18,5 was. Daarna kwam ik in 
de mallemolen waarover ik een boekje schreef*.
Tien jaar leven met prostaatkanker doet wat 
met je. Afgezien van veroudering heb ik ook last 
van versombering, soms. De hoop dat het ooit 
nog eens goed zou komen is verschrompeld als 
een bestraalde prostaat. Maar, binnenkort ga ik 
verhuizen, alweer. In 2019 verhuisd in Nederland, 
nu in Portugal. Ik blijf stappen vooruit maken, 
zegt een vriendin die psychologe is. 

Drie maanden terug liet ik bij Joaquim Claves 
(desde 1959), het bekende bloedonderzoek 
laboratorium met een vestiging in mijn dorp 
Moncarapacho, weer eens de PSA meten. 
Dat gaat zo: op een mooie donderdagochtend 
stap ik binnen in een witgemaakte winkelruimte, 
waar een beeldschoon meisje mij ontvangt. 
Naam? Oerlemans. Ah, ja. Ze rammelt even op 
haar computer en overhandigt mij de rekening: 

9,50 euro. Al jaren niet verhoogd. Er zit niemand 
in de witte wachtruimte, dus ik mag meteen 
door naar die lieve moederlijke prikster, die er 
nu overigens uitziet of zij net terug is van een 
maanwandeling. Maar ik herken haar stem. 
En haar giecheltje achter haar Máscara. Ja, in 
Portugal nog steeds 
verplicht (mondkapje, 
niet ogenzwart). 

Ik heb 2.7
Na twee minuten 
wandel ik weer buiten, 
naar de pastelaria 
voor een bica 
(espresso). 
Dezelfde middag ontvang ik per email de uitslag, 
met een overzicht van mijn vorige prikacties 
en verwijzing naar de grenswaarde van 4, die 
noodzakelijke vervolghandelingen met zich mee 
brengt. Ik heb 2.7.  
Niet onverwacht want ik ga tegenwoordig per 
drie maanden ongeveer een half punt vooruit, 
waarschijnlijk omdat ik de inname van hormonale 
testosteronremmers tot het uiterste minimum 
beperk. 
Mijn humeur kan er niet tegen. Consequentie 
is, dat ik op mijn negentigste verjaardag een 
PSA zal hebben van pakweg 13, weliswaar een 
ongeluksgetal, maar ik zal dan toch gelukkig zijn 
als ik er nog over kan schrijven. ›

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

Tien jaar leven met Tien jaar leven met 
prostaatkanker prostaatkanker 
doet wat met jedoet wat met je

JubileumJubileum
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Terug naar de testosteronremmers. Nadat 
ik tien jaar geleden 35 keer bestraald ben in 
het AvL, leefde ik nog even, heel even, in de 
veronderstelling dat ik er weer normaal tegenaan 
kon. Wat een tegenvaller! Waarvoor ik niet heel 
duidelijk was gewaarschuwd. Uit onderzoek 
blijkt dat dit -met overweldigende meerderheid- 
'Tegenvaller Nummer Eén' is. Scoort zelfs hoger dan 
de incontinentie, die toch ook veel plezier bederft.

Goed, over impotentie wil ik 
het nog even hebben. Of liever 
gezegd: over het orgasme. Nog 
liever gezegd: het ontbreken ervan. 
Opgelucht begon ik Januari 2013 
aan mijn leven zonder kanker. Ik 
kreeg een spuit Zoladex voor drie 
maanden (protocol) en schreef 
eerder genoemd boekje* waarvoor 
Hoofd Urologie Simon Horenblas 
(prof.) een gevoelig voorwoord 
schreef. Ondanks mijn goede 
verstandhouding met mijn artsen (niet te vergeten 
nucleair arts Wouter Vogel), kreeg ik geen antwoord 
op de vraag over orgasme zonder prostaat. 
Tijdens de presentatie van mijn boekje in het AvL, 
voor vrienden, artsen en pers, begon ik er nog 
eens over met Simon Horenblas, informeel, glas in 
de hand. Hoe zit het nou? Gaan de overgeblevene 
resten van mijn prostaat nog wat doen? Ik kan je 
geruststellen, zei hij. Er zijn geen overgebleven 
resten, je prostaat is volledig weggestraald... Dit 
was geen geruststelling, maar de aankondiging van 
een seksloze toekomst. Niet wat je graag wilt horen.

Krampachtige onmacht
Natuurlijk was ik weer actief geworden, PSA nul, 
kanker weg, feestje dus. Dat onvoorstelbaar pijnlijk 
verliep. Erectie oké, eerste gevoelens als vanouds, 
maar daarna... lucht, nada, niks dan krampachtige 
onmacht. Miljoenen zaadcellen opgezweept 
in een explosie achter een dichte deur. In het 
begin lijkt het nog op klaarkomen, naar al gauw 
raak je onklaar. Later nog op voorzichtige wijze 
geprobeerd, in de hoop dat het toch nog prettig 

kon worden, zoals muziek in de verte. 
Maar zonder prostaat (vocht) kunnen die 
miljoenen zaadcellen niet op weg naar 
de beloofde eicel. En dat doet pijn. 
Ik vroeg me af: is dit wel gezond? 
Niemand - ook artsen niet -wist het. 

Ach, zei en vriend, als je het met overleg 
doet, lukt het wel, dan zoeken die 
celletjes wel hun weg naar de urineblaas. 
Jeetje, wat een verspilling, dat is toch 
niet de bedoeling. 

Enfin, mijn hoop is dus de urineblaas in geslagen, 
zou je kunnen zeggen. Nergens heb ik hierover 
nadere informatie kunnen vinden. Heb het 
onderwerp ook nog gepost bij lotgenoten.  
De meesten hebben andere problemen, de 
meesten krijgen trouwens geen erectie, dus die 
zitten er sowieso niet mee. Eigenlijk ben ik erachter 
gekomen dat de partners er vaak nog het meest 
mee zitten. n

** “MANNEN je sluipmoordenaar heet testosteron”. 
Uitgeverij Elikser, te koop via boekhandel of internet. 

Goed, over Goed, over 
impotentie impotentie 

wil ik het nog wil ik het nog 
even hebbeneven hebben
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  Bert Westerink

Na de Covid-pandemie was de PKS afdeling-

noord Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe) 

op 13 april weer in de gelegenheid zich te 

manifesteren. Tijdens een informatieavond 

van het PCNN, het Prostaatcentrum Noord 

Nederland; een samenwerkingsverband van 

acht ziekenhuizen. In Nieuws 38 (maart 2021) 

schreven we er over.

Radiotherapeut-oncoloog drs. H.A.M. Vanhauten 
opende als gastheer met het nieuwtje dat het 
Groninger Martiniziekenhuis tot het PCNN was 
toegetreden. Waarna de ca. 40 belangstellenden 
en meerdere medewerkers van de deelnemende 
ziekenhuizen de eerste van zes voordrachten 
hoorden. Die werd verzorgd door uroloog-
oncoloog prof. dr. I.J. de Jong, en behandelde de 
vraag of het meten van PSA bij mannen van 50 
of 60 jaar zinvol is. Bij aanvang merkte hij op blij 
te zijn met ook de komst van vele partners van 
patiënten. 

Aan de hand van de uitkomst van Europees 
onderzoek volgde een onderbouwing voor 
de keuze prostaatkanker geen onderwerp te 
maken van een bevolkingsonderzoek. Winst aan 
levensverwachting is daaruit niet aantoonbaar. 
Wel benadrukte hij het standpunt dat ook de 
PKS inneemt, namelijk dat een PSA-meting 
beschikbaar moet zijn voor elke man die dat 
wenst. 

De voors- en tegens maakte hij aan het eind 
indringend persoonlijk, door op te merken dat 
hij als 63-jarige de hoogte van zijn PSA niet 
wenst te weten. 

Geen patiënt is gelijk
Uroloog dr. L. Roelofs lichtte de ‘Robot 
geassisteerde operatie’ toe. Na een historisch 
overzicht van de ingreep maakte hij onder meer 
met foto’s aanschouwelijk hoe het nu gaat. 
Van de opstelling in de operatiekamer en de 
ergonomische verbeteringen voor de operateur 
en diens team. Alsook van de operatie zelf: 
het vrij leggen van de prostaat van weefsel en 
uiteindelijke verwijdering. Een enkele aanwezige 
keek hiervan weg. Wat nog maar eens benadrukt 
dat geen patiënt gelijk is. 
Johan Weijenberg, Drents PKS-vrijwilliger 
vertelde over de vele betekenisvolle aspecten 
van ‘de grootste patiëntenorganisatie van 
Nederland’. Hij nodigde iedereen uit zich bij hem 
en vrijwilligers Piet Bijmold en Jan Janssens bij 
de PKS-stand te informeren. 

Ondanks het uitlopen in de tijd, het programma 
was gepland van 19.00u tot 21.00 uur, lieten  ›

1111

Publiekslezing over prostaatkanker in Assen

Meten van PSA vanaf 
50 of 60 jaar zinvol?

Johan Weijenberg, PKS-
vrijwilliger, die de aanwezigen 
vertelt over wat PKS is en kan 
betekenen.

Een PSA-meting Een PSA-meting 
moet beschikbaar moet beschikbaar 
zijn voor elke man zijn voor elke man 

die dat wenstdie dat wenst



12

allen zich ook na de pauze boeien door de 
resterende inleidingen. Drs. Vanhauten lichtte 
de aanpak toe bij bestraling en de recente 
vorderingen op dat gebied. Dat laatste illustreerde 
arts-onderzoeker mw. Janssen aan de hand van de 
ADOPT-studie. 

Een artikel daarover verscheen in Nieuws 37 
(november 2020). 
De reeks werd afgerond door dr. M. van Kruchten, 
med. oncoloog. Onder de titel ‘Niet genezen 
maar wel verder’ besprak hij keuzemogelijkheden 
en de nieuwste medicijnen bij uitgezaaide 
prostaatkanker. Kernpunt was onder meer: ‘er zijn 
steeds meer behandelopties’. Waarbij geldt dat ‘de 

eigenschappen van zowel de patiënt als de 
prostaatkanker in acht genomen moeten 

worden’; ‘de beste volgorde nog niet 
geheel duidelijk is’ en het er om gaat ‘de 
beste behandeling voor de individuele 
patiënt te selecteren’. 

De aanwezigen maakten graag gebruik 
van de mogelijkheid vragen te stellen. 
Ook konden zij op een uitgereikt 
formulier een beoordeling geven van de 
voordrachten en de avond als geheel.  n

Bekijk nu de reportage ‘Wat als het PSA 

weer oploopt?’ op de website van de 

Prostaatkankerstichting. Deze reportage is 

gemaakt door de Prostaatkankerstichting en is 

bedoeld voor alle patiënten met prostaatkanker en 

hun naasten. 

In deze reportage gaat Cindy Hoge van de 
Prostaatkankerstichting op bezoek bij het 
Reinier Haga Prostaatkankercentrum in Delft. 
Zij gaat op zoek naar antwoorden op vragen als: 
‘Wat is PSA precies?, ‘Hoe meet je PSA en wat het 
betekent als het PSA weer oploopt?’ 

Vragen die de Prostaatkankerstichting regelmatig 
krijgt van patiënten. Daarnaast wordt er gesproken 
over mogelijke behandelopties en hoe je daar als 
patiënt samen met je arts een keuze in maakt. 

Met medewerking van:
• dr. Addy van de Luijtgaarden - internist-onco-

loog, Reinier Haga Prostaatkankercentrum, Delft
• dr. Peter Ausems - uroloog, Reinier Haga 

Prostaatkankercentrum, Delft
• dr. Birgit Hollmann - radiotherapeut,  

Reinier Haga Prostaatkankercentrum, Delft
• Anja Ladenberg - gespecialiseerd 

verpleegkundige, Reinier Haga 
Prostaatkankercentrum, Delft

• Arie Verbeek – patiënt
• Marcel van den Berg - patiënt

Bekijk nu de reportage ‘Wat als mijn PSA weer 
oploopt?’ op 
www.prostaatkankerstichting.nl/als-
psa-oploopt (onder ‘Voor u’, bij de 
online programma’s). 
Of scan de QR code om direct naar 
de juiste pagina te gaan. n

12

Bekijk onze reportage ‘Wat als het PSA       
   weer oploopt?’

Dit programma van de Prostaatkankerstichting is mede mogelijk gemaakt door het online medisch platform 
MEDtalks en met financiële steun van Ipsen (hoofdsponsor) en Janssen. Met medewerking van het Reinier Haga 
Prostaatkankercentrum. 

In de pauze is onze PKS-stand goed bezocht.

Reportage
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  Harm Kuipers en Robert van der Giesen

In 2021 heeft PKS een campagne bewustwording 

en vroegdiagnostiek van prostaatkanker 

opgestart. Er bleken in de medische wereld 

nog steeds, inmiddels deels achterhaalde 

misverstanden, over prostaatkanker te bestaan. 

Zo wordt vaak gehoord dat prostaatkanker 
vooral een ziekte is van oudere mannen. 
De cijfers geven aan dat bijna de helft van de 
mannen de diagnose prostaatkanker krijgt 
onder de leeftijd van 70 jaar.

De meeste mannen bij wie prostaatkanker wordt 
geconstateerd sterven niet aan de ziekte, want 
in ongeveer 70-80% van de gevallen betreft 
het een weinig agressieve, langzaam groeiende 
tumor binnen de prostaat, die in veel gevallen 
niet behandeld hoeft te worden maar in de 
gaten wordt gehouden door regelmatige 
PSA-metingen en verder onderzoek (actief 
volgen). 
Dan kan ook tijdig worden opgemerkt wanneer 
het gedrag agressiever wordt en behandeling 
alsnog nodig is. Toch sterven er in Nederland 
jaarlijks ongeveer 3.000 mannen aan 
prostaatkanker en daarmee is deze vorm van 
kanker bij mannen na longkanker de tweede 
sterfteoorzaak door kanker.

Chronische aandoening
In de tekst uit de NHG (Nederlands Huisartsen 
Genootschap) bijlage ‘prostaatcarcinoom’ voor 
huisartsen staat: ‘In 2010 bedroeg de sterfte aan 

prostaatcarcinoom 
3,9% van de totale 
sterfte bij mannen’. 
Op zich klopt dit, 
maar kan heel 
gemakkelijk verkeerd 
worden begrepen. 
Bij mannen komt 
ongeveer 4% van de 
sterfte door allerlei 
oorzaken op conto 
van prostaatkanker 
(IKNL). Ieder jaar 
wordt in Nederland 
bij ongeveer 12.000 
mannen de diagnose 
prostaatkanker 
gesteld en overlijden 
jaarlijks ongeveer 
3.000 mannen aan de ziekte (IKNL). 
De kans daarop is het grootst bij de ‘hoog risico’ 
tumoren (agressief, door kapsel gegroeid en/of 
naar lymfeklieren of elders uitgezaaid). Ook bij 
die groep is de overlevingsduur vaak meerdere 
jaren en is vooral het gevolg van het nog steeds 
groeiende aantal behandelopties. Daardoor 
krijgt de ziekte steeds vaker het karakter van 
een chronische aandoening.

Een regelmatig gehoorde bewering is dat 
screening op prostaatkanker maar weinig sterfte 
kan voorkomen en niet opweegt tegen de 
nadelen. In dit verband lijken recente cijfers uit 
de VS relevant. Daar werd routinematig 
PSA-screening bij mannen vanaf 2012 afgeraden. 
Uit de meest recente cijfers blijkt dat het aantal 
mannen met uitgezaaide prostaatkanker bij 
diagnose echter fors is toegenomen 
(Mihor M Desai 2022). En daarmee is de kans op 
genezing aanzienlijk kleiner geworden. ›
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Risico op over-
diagnostiek

Aandachtstrekker

Vroegdiagnostiek prostaatkanker
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Een ander vaak 
gehoord argument 
tegen 
vroegdiagnostiek 
is het risico 
op over-
diagnostiek en 
overbehandeling. 
In het PKS-
visiedocument 
uit 2021 over 
vroegdiagnostiek 
is aangegeven 

dat dit argument inmiddels veel minder van 
toepassing is en dat de balans tussen voor- en 
nadelen van vroegdiagnostiek duidelijk veranderd 
is ten gunste van de voordelen.

Grenswaarde verlaagd
In het licht van risico op over-diagnostiek is het 
verrassend dat de NVU (Nederlandse vereniging 
voor Urologie) de grenswaarde voor doorverwijzing 
in 2014 van ≥ 4 ng/ml verlaagd heeft naar 

≥ 3 ng/ml. Om in Nederland 
overal dezelfde norm te 
hanteren is deze grenswaarde 
door het NHG overgenomen. 
En met die verlaging van de 
grenswaarde nam de kans op 
over-diagnostiek juist weer 
toe. In internationale medische 
literatuur worden verschillende 
grenswaardes voor PSA gebruikt 
en wordt soms ook meegewogen 
dat de PSA-waarde stijgt met de 
leeftijd. 

Een voor de hand liggende 
mogelijkheid om het risico op 
over-diagnostiek te verlagen 
wordt nauwelijks genoemd. 
In de NHG richtlijn staat vermeld 
dat o.a. bij ontsteking van de 
prostaat, prostaatvergroting of 
blaasontsteking, de PSA-waarde 
verhoogd kan zijn. 

Bij vermoeden daarvan wordt daarom in de 
richtlijn geadviseerd de meting zes tot twaalf 
weken later te herhalen. 
Dat is een prima advies, maar ook zonder 
genoemde afwijkingen kan de PSA-waarde soms 
zonder direct aanwijsbare oorzaak tijdelijk of 
blijvend wat verhoogd zijn, bijvoorbeeld door 
leeftijdsgebonden stijging. 

Meting herhalen
Wanneer er bij rectaal onderzoek geen afwijkingen 
worden gevonden, de man geen klachten heeft en 
ook geen verhoogd risico aanwezig is die mogelijke 
verdenking op prostaatkanker geeft, lijkt er weinig 
op tegen om bij een licht tot matig verhoogde 
PSA-waarde, de meting na een aantal weken te 
herhalen. En pas wanneer ook de tweede meting 
een verhoogde of gestegen PSA-waarde laat zien, 
door te verwijzen voor verder onderzoek. 
Prostaatkanker groeit meestal langzaam en die 
paar weken extra zullen weinig invloed hebben 
op het uiteindelijke beloop. Ons zijn geen 
studies bekend die hebben bestudeerd of deze 
handelwijze aan de ene kant tot minder onnodige 
verwijzingen leidt en aan de andere kant geen 
ongewenste vertraging van verder onderzoek heeft 
gegeven. n
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De balans tussen voor- en 
nadelen van vroegdiag-

nostiek duidelijk is veranderd 
ten gunste van de voordelen

De meeste mannen 
bij wie prostaatkanker 
wordt geconstateerd 
sterven niet aan de 

ziekte

IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland, https://iknl.nl
Mihir M Desai. et al: Trends in Incidence of Metastatic Prostate Cancer in the US. 
JAMA Netw Open. 2022;5(3):e222246. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.2246
PKS visie op vroegdiagnostiek prostaatkanker, https://prostaatkankerstichting.nl 
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  Marijke Galgenbeld

En eindelijk was het dan weer zover. Na zo’n 

lange periode van terugkerende lockdowns in 

verband met Corona, konden de vrijwilligers van 

de Prostaatkankerstichting 20 april jongstleden 

weer eens bij elkaar komen. 

Dit keer was er gekozen voor de locatie Fort bij 
Vechten in Bunnik. Dit fort werd gebouwd tussen 
1867 en 1870 om Utrecht te beschermen. In 2015 
is daaraan toegevoegd het Waterlinie Museum. 

Vanuit de parkeerplaats ernaartoe lopend 
kwamen wij al in de sfeer. De zon scheen en de 
geschiedenis werd voor een deel al zichtbaar bij 
het zien van het oude fort. 

Na een persoonlijke verwelkoming door 
Irma Boogh bij de entree, liepen wij, op de geur 
van koffie afgaand, door naar het Auditorium, 
waar wij inderdaad voorzien werden van koffie 
met daarbij een lekker stuk gebak. 

Speelveld van de PKS
Je kon zien dat mensen het fijn 
vonden elkaar weer eens ‘live’ te 
kunnen ontmoeten, want er werd 
uitgebreid met elkaar gepraat. 
Na de koffie startte het 
programma. Er werd begonnen 
met een minuut stilte waarin de 
vrijwilligers herdacht werden die 
ons in de laatste periode zijn 
ontvallen. Dit was echt fijn, want 
deze mensen werden ook duidelijk 
gemist op deze dag. 

Hierna volgde een 
welkomstwoord en 
uiteenzetting over het 
speelveld van de PKS 
door Harry Boogh, 
gevolgd door een aantal 
korte presentaties, door 
Marjolein Grootes over de 
prostaatkankernetwerken 
en Tilly Bouma van de 
NFK over trainingen 
en opleidingen voor 
vrijwilligers. 

De daaropvolgende lunch 
was heerlijk en we konden 
in het zonnetje buiten 
eten en verder met elkaar 
bijpraten. 

Hierna werd de groep 
opgesplitst in mensen die 
op eigen gelegenheid het 
museum konden bezoeken 
en mensen die zich hadden 
opgegeven om onder 
begeleiding van een gids ›
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Vrijwilligersdag 
2022

Een vraag vanuit de zaal
Fijn elkaar weer eens ‘live’ te ontmoeten

Kees van den Berg 
beantwoordde vragen 
uit de zaal
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een rondleiding te krijgen. Deze 
gids vertelde heel levendig over 
de geschiedenis van het fort en 
men kon op die manier even 
een andere tijd induiken. Heel 
waardevol en leuk om te doen. 

Nieuwe vrijwilligers
In de zon, die gelukkig nog steeds volop scheen, 
kon er vervolgens een borrel worden gedronken. 
Het was fijn oude bekenden uitgebreid te kunnen 
spreken, maar ook leuk om kennis te kunnen 
maken met een aantal nieuwe vrijwilligers. 

Zo kwam ik in gesprek met Henkjan Fokkink, die 
zich recent heeft aangemeld als vrijwilliger bij 
de PKS. Hij gaat op de dinsdagavond iemand 
vervangen bij de lotgenotentelefoon. Henkjan is 
heel benieuwd hoe dat zal zijn. Hij heeft vanuit 
zijn achtergrond als arts in de ouderenzorg 

wel veel ervaring met 
gespreksvoering, maar moet 
dit lotgenotencontact nog gaan 
ervaren. Hij heeft er enorm veel 
zin in en dat is een belangrijke 
motivatie. 

Na nog even met wat 
oudgedienden te hebben gesproken, uitgewisseld 
en gelachen, is het tijd om naar huis te gaan. 
Harry en Irma Boogh, bedankt voor de organisatie 
van deze leuke dag. n

Fotografie: 
Gert Schutte

De NKF werd 
vertegenwoordigd 
door Tilly Bouma, 
zij sprak over 
trainingen en 
opleidingen

Irma en Harry Boogh werden 
bedankt voor de organisatie van 
deze prima dag

Leuk om kennis te 
kunnen maken met 
een aantal nieuwe 

vrijwilligers
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  Wim Nak

Het klinkt raar in onze oren. Een virus is iets 

naars. We willen liever niet verkouden worden. 

En al helemaal geen Corona oplopen. 

Toch lijkt een virus ook heilzaam te kunnen 

zijn. Met zogeheten oncolytische virotherapie. 

Nog lang geen standaard-therapie, maar er 

zijn veelbelovende 

ontwikkelingen. 

Zo heeft onlangs het KWF 
€ 670.000,-- beschikbaar 
gesteld om in de komende 
vier jaar de kosten te 
dekken van een onderzoek 
naar efficiëntere 
immuuntherapie met 
behulp van virussen. 
De PKS had de aanvraag daartoe ondersteund. 
Die beschikbaarstelling was aanleiding 
voor de redactie om contact op te nemen 
met Dr. G (Gabri) van der Pluijm, moleculair 
celbioloog en hoofd van het urologisch 
onderzoekslaboratorium van het Leids 
Universitair Medisch Centrum (LUMC), instigator 
en leider van het onderzoek.

Waarom dit onderzoek?
Gabri van der Pluijm: ‘De circa 
3.000 patiënten in Nederland 
met castratie resistente 
prostaatkanker (CRPC) 
worden vaak behandeld met 
chemotherapie (docetaxel of 
cabazitaxel). Helaas kunnen 

de bijwerkingen nogal heftig zijn en bovendien 
blijken sommige tumoren er ongevoelig voor. 
Tegenwoordig kan -ingeval chemo niet effectief 
blijkt te zijn - alsnog getracht worden de ziekte 
te remmen middels immuuntherapie. Daarmee 
wordt het eigen immuunsysteem versterkt 
en kunnen immuun-cellen, in principe, de 
tumorcellen efficiënt herkennen en opruimen. 
Maar helaas: immuuntherapie blijkt bij ›
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Immuuntherapie blijkt 
bij prostaatkanker 

veel minder effectief 
dan bij andere vormen 

van kanker

Met een virus
kankercellen
bestrijden?

Aandachtstrekker

Efficiëntere immuuntherapie met behulp van virussen

Dr. Gabri van der Pluijm
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prostaatkanker veel minder effectief dan bij 
andere vormen van kanker.
Wij denken dat immuuntherapie met in het 
laboratorium ontwikkelde, verbeterde tumor 
dodende virussen effectiever kan zijn, juist 
bij prostaatkanker. En dat willen we nu nader 
onderzoeken. We noemen die methode 
oncolytische virotherapie (oncolytisch wil zeggen 
tumor oplossend).’ 

Hoe komt het dat prostaatkanker minder 
goed reageert bij immuuntherapie?
Gabri van der Pluijm: ’bij immuuntherapie worden 
afweercellen gestuurd naar de kankercellen met 
de bedoeling deze op te sporen, aan te vallen 
en te vernietigen. Echter, de tumorcel scheidt 
stoffen uit die de activiteit van deze afweercellen 
onderdrukken. In dat geval maakt de tumorcel 
zich dan als het ware “onzichtbaar” voor de 
afweercel. 
Bij de huidige immuuntherapie worden 
zogenaamde ‘immuun checkpoint remmers’ 
gebruikt. Deze stoffen zorgen er eigenlijk voor dat 

de remmende 
werking van de 
kankercellen 
op de 
immuuncellen 
wegvalt. 
Hierdoor 
kunnen de 
immuuncellen 
actiever worden 
en de tumor 
aanvallen. 

Helaas is uit onderzoek gebleken dat ‘immuun 
checkpoint remmers’ bij mannen met 
prostaatkanker vaak minder goed werkzaam zijn.’

We weten uit eerder onderzoek dat bepaalde 
virussen in staat zijn specifiek de kankercel te 
infecteren. Doordat de kankercellen virussen 
kunnen bevatten kan ook de afweer tegen het 
virus actiever worden. Deze afweer kan dan de 
kankercel aanvallen en vernietigen. 
Nu gaan we onderzoeken of we door het gebruik 
van oncolytische virussen uiteindelijk in staat 
zullen zijn om de gangbare immuun checkpoint 
remmers beter hun werk te laten doen. Een soort 
combinatie therapie dus.

Wat houdt het onderzoek in?
Gabri van der Pluijm: ’door ons geselecteerde 
en verbeterde oncolytische virussen kunnen 
kankercellen efficiënt infecteren. Daarna 
vermenigvuldigen ze zich selectief binnen deze 
cellen, waardoor tumoren gedeeltelijk afgebroken 

en gedood kunnen worden (oncolyse). Hierbij 
komen nieuwe virus-deeltjes vrij die enerzijds 
andere kankercellen kunnen doden (directe 
oncolyse) en tevens het eigen afweersysteem 
kunnen activeren doordat er tumoreiwitten 
vrijkomen. 
Wij focussen ons in het onderzoek op twee 
specifieke virussen. Het zijn beide een soort 
onschadelijke verkoudheidsvirussen. Eén daarvan 
is in oorsprong afkomstig van de gorilla zonder bij 
de mens voor te komen. Dat is in dit onderzoek 
bijzonder interessant omdat de mens het gorilla 
virus niet gelijk kan neutraliseren, omdat we 
nog geen afweer hebben opgebouwd tegen dit 
virus. Tegen menselijke verkoudheidsvirussen 
hebben we al wel afweer opgebouwd. 
Daardoor verwachten wij dat dit (voor de mens 
nieuwe) gorillavirus langer in staat zal zijn om 
prostaatkankercellen te infecteren en daardoor 
het immuunsysteem actiever te maken.

Wat is het doel van het onderzoek?
Gabri van der Pluijm: ‘het doel van het onderzoek 
is drieledig:
1. het selecteren van oncolytische virussen die 

het meest efficiënt prostaatkankercellen 
kunnen aanvallen, zich in de tumorcellen 
kunnen vermenigvuldigen en de cel zelfs 
doden. Dit onderzoek doen wij met behulp 
van een representatief panel van gekweekte 
menselijke prostaatkankercellen (dat zijn 
kweken van cellijnen, en gekweekte stukjes 
prostaatkanker weefsel van patiënten),

2. het vergelijken en bepalen van virusvarianten 
die het best in staat zijn om het 
immuunsysteem te activeren. Dit doen we in 
verschillende prostaatkanker ziektemodellen 
die we in ons onderzoekslaboratorium 
hebben,

3. het vaststellen of het combineren van 
oncolytische virotherapie met andere 
therapeutische anti-tumor benaderingen 
een meerwaarde kan hebben, met name in 
combinatie met de gangbare immuuntherapie.’

Wie voert het onderzoek uit?
Gabri van der Pluijm: ‘dat gebeurt door het 
multidisciplinair onderzoeksteam van het 
Leids Universitair Medisch Centrum. Dit team 
bestaat uit experts op het gebied van urologie, 
oncologie (prostaatkanker), immuuntherapie en 
oncolytische virotherapie. Het onderzoek is in 
april 2022 van start gegaan en zal vier jaar gaan 
duren.
De leden van het onderzoeksteam zijn onderdeel 
van een multidisciplinair nationaal "Oncolytic 
Viro-Immuno Therapy"(OVIT) consortium van ›
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Doordat de kankercellen 
virussen kunnen bevatten 
kan ook de afweer tegen 
het virus actiever worden
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Werking van oncolytische virussen. 
Oncolytische virussen zijn speciaal geselecteerd om kankercellen te infecteren 
(1). Nadat de virusdeeltjes de cel zijn binnengedrongen kunnen ze kankercellen 
aanzetten tot productie van nieuwe virusdeeltjes (2). Hierdoor worden de 
tumorcellen beter herkenbaar voor het immuunsysteem. Dit komt vooral doordat 
de tumorcellen kunnen openbarsten en er -naast de geproduceerde virussen- 
ook tumor eiwitten vrijkomen (3). Dit leidt ertoe dat immuuncellen worden 
aangetrokken. Deze immuuncellen zijn actief en kunnen de kankercellen beter 
herkennen, aanvallen en doden (4).

Links kankercellen (rood) voor het 
infecteren met viruscellen (groen) en 
rechts dezelfde situatie nadat het virus 
zijn werk heeft gedaan.

medische en biomedische academische 
onderzoekers van diverse universitaire  
medische centra. Dit is een nationaal 
samenwerkingsverband gericht op meerdere 
soorten van kanker. Naast prostaatkanker werken 
de onderzoekers van het OVIT consortium aan 
blaaskanker, alvleesklierkanker en glioblastoom 
(een agressieve vorm van hersentumoren).
Dit samenwerkingsverband streeft ernaar om de 
productie van oncolytische virussen zelf te gaan 
uitvoeren voor toekomstige klinische studies. 
Op dit moment worden de productie faciliteiten 
daarvoor gerealiseerd en naar verwachting zijn 
deze binnen twee jaar operationeel.’

Wat hoopt u met het onderzoek te 
bereiken?
Gabri van der Pluijm: ’ontwikkeling en 
optimalisatie van oncolytische virussen alsmede 
het vaststellen van de anti-tumor effectiviteit 
in relevante, preklinische prostaatkanker 
ziektemodellen. 
De verkregen onderzoeksresultaten kunnen 
gaan bijdragen aan het voorbereiden en 
starten van een klinische studie met een of 
meerdere kandidaat oncolytische virussen bij de 
behandeling van (prostaat)kanker.

Door de ontwikkeling van oncolytische 
viro-immunotherapie met een geoptimaliseerd 
oncolytisch virus kan de behandeling van 

mannen met 
agressieve, uitgezaaide 
prostaatkanker 
mogelijk effectiever 
worden. Door betere 
activatie van het eigen 
immuunsysteem dat 
gericht is tegen de 
tumor.

Indien de anti-tumor effectiviteit van de 
ontwikkelde oncolytische viro-immunotherapie 
een meerwaarde heeft, zullen bevindingen via 
de geëigende kanalen worden gecommuniceerd 
met clinici, experts, zorgverzekeraars, 
patiëntenverenigingen en andere stakeholders’.

Wij van PKS Nieuws wachten met spanning op 
de resultaten van deze studie en zullen als dat 
interessant is onze lezers periodiek informeren 
over de voortgang en eventuele resultaten. 
Het gaat nog wel jaren duren alvorens onze 
lotgenoten er van kunnen gaan profiteren, maar 
de ontwikkeling van oncolytische virotherapie 
is nu een realiteit. En die ontwikkeling staat 
allerminst stil, gelukkig. Laten we hopen dat 
we, anders dan we vandaag gewend zijn, in de 
toekomst ook eens blij kunnen worden van een 
virus… n

Wij focussen ons 
in het onderzoek 

op twee specifieke 
virussen
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Ervaringsverhaal van Marcel de Bruijn

Ik ben er nog!

  Bert Westerink

De confrontatie met (de diagnose) 

prostaatkanker loopt sterk uiteen. Persoonlijke 

verhalen zijn daarom waardevol. Ze roepen 

herkenning op of kunnen bijdragen aan de 

oriëntatie op nog te maken keuzes. 

In deze editie het verhaal van Marcel de Bruijn 
(59), gehuwd; geen kinderen. Aannemer van 
beroep, zelf meewerkend, zonder personeel. 
Een vakman voor renovaties en verbouwingen 
die zijn werk ook als hobby ervaart. In zijn vrije 
tijd zijn dat toneelspelen, zeilen en skiën. 

Vóór de diagnose kwam prostaatkanker al ‘op 
mijn weg’ via mijn vader. Hij onderging 14 jaar 
geleden een prostaatverwijdering en heeft 
sindsdien geen klachten meer. Het zette me, 
45 jaar oud, ertoe aan elke twee jaar de 
PSA-waarde te laten meten. 

Gemakzucht en ‘vergeten’
Daar kwam wat ‘de klad in’. Een meting in 
september 2021 was alweer vijf jaar na de vorige. 
Terugblikkend is dat een combinatie geweest 
van gemakzucht en ‘vergeten’. Daar komt de 
terughoudendheid van huisartsen bij die ik 
ervaar als een drempel. Verder ben ik tevreden 
over mijn huisarts maar artsen proberen 
om onnodige onderzoeken/behandelingen 
te voorkomen. Toen ik vanwege mijn vader 
aandrong op een PSA-meting was het meteen 
goed. Veel mannen die ik spreek weten niets 
over de prostaat maar ik had er veel over 
gelezen. 

Hoe dan ook, de meting gaf 3,8 aan. Reden 
om mij door te sturen naar Meander Medisch 
Centrum (Amersfoort). In oktober onderging ik 
een MRI-scan en op 11 november een bioptie. 
De Gleason-score was 6. Eén plekje mat 9 mm. 

Het advies was ‘actief volgen’ van het 
ziekteverloop. (‘active surveillance’) Daar heb ik 
een week bedenktijd voor gevraagd. ›

Verder
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De afweging bracht mijn vrouw en 
mij op 26  november tot de keuze 
voor het verwijderen van de prostaat. 
(‘radicale prostatectomie’) Los van de 
ervaring van mijn vader. Als hij het 
anders had gedaan zou dat voor ons 
niet gespeeld hebben.

De operatie werd ingepland op 
21 januari 2022. Dat vond ik best lang 
duren. Corona speelde en ik was 
eerst bang dat dat de operatie in het 
gedrang zou brengen maar gezien die 
perikelen is het toch snel gelukt. 
Ik ben geopereerd in het Meander 
met de Da Vinci-robot. Een dag later 
aan het eind van de middag mocht ik weer 
naar huis. 
Aan één zijde waren de zenuwen voor 100% 
gespaard; aan de andere voor 60%. Daar heb 
ik geen twijfels over! De patholoog stelde een 
Gleason-score van 7 vast; twee plekjes bleken 
groter en agressiever dan gedacht. Men kon niet 
bevestigen dat het snijvlak schoon was. Tijdens 
de operatie maakt de chirurg een inschatting 
hoeveel hij moet wegnemen en hier hangen ook 
de ongemakken vanaf die na de operatie ontstaan. 
Maar ik denk dan: liever 100% zenuwen weg dan 
dat er iets blijft zitten. 

Terugblik 
Vanwege dat niet schone snijvlak wilde ik na zes 
weken mijn PSA-waarde weten. Dit werd afgeraden 
omdat binnen die termijn gemeten PSA-waarde 
onnodig ongerust kan maken. Het advies was 
drie maanden na de operatie. Ik heb er toch op 
aangedrongen. Half maart bleek de PSA ‘niet 
meetbaar’. Oftewel minder dan 0,1. 

We zijn nu drie maanden verder. De tweede 
PSA-meting gaf -jippie!- de beste uitkomst: 
niet meetbaar. Dat geeft een heel goed gevoel. 
Van herstel. Je staat er positiever in. Ik vind dat 
de eerste PSA-meting standaard na zes weken zou 
moeten. Laat het maar aan de patiënt over om daar 
eventueel van af te zien. 

Bij de afweging na de scan en bioptneming vorig 
najaar, had ik heel veel aan het Prostaatkanker-
logboek (van de PKS). De urologe had het ook in de 
kast staan en vertelde dat zij er veel mee werken. 
Ik ken het bijna uit mijn hoofd. Sommige gevolgen 
blijven daarin onderbelicht. Zo had ik van het bij de 
operatie ‘opblazen’ van buik erg veel last. Pijn die 
de dagen erna naar mijn schouders trok. 
En van het opzij leggen van de darmen hield ik 
weken het gevoel over dat daar een knoop in zat. 

Het herstel valt mij tegen. Je leest 6-8 weken maar 
ik heb geen idee waar dat voor staat. Ik dacht na 
2,5 maand weer aan de slag te gaan maar dat wordt 
wel zes maanden (of langer?). Begin mei sprak ik 
voor eind juli een eerste werk af. 
De gespecialiseerd verpleegkundige in het 
ziekenhuis zei dat normaal te vinden, maar ik denk 
waarom hoor ik dat vooraf niet?!

‘Onderin’ is het nog gevoelig en ik ervaar licht 
urineverlies bij inspanning als verzitten, opstaan 
of niesen. Daarvoor volg ik bekkenbodemtherapie. 
Wat de potentie betreft is het afwachten. 
Momenteel ‘doet ‘ie niets meer’. 

Het belangrijkste: ik ben er nog! 

Vooruitblik 
Bij de volgende PSA-meting ontmoet ik de 
operateur. Het klinkt misschien raar maar dat vind 
ik erg leuk. Ik zie er naar uit. 

Met lotgenoten praat ik graag. Mannen doen dat 
niet zo. Het is me overkomen dat ik over mijn 
operatie begon en zo maar hoorde ‘welkom bij de 
club’. Of ‘o ja dat herken ik’. Frappant maar ik heb 
er veel aan. Bijvoorbeeld bij de herkenning van 
ongemakken. Mijn vrouw is ook PKS-donateur. ›

Veel mannen die Veel mannen die 
ik spreek weten ik spreek weten 

niets over de niets over de 
prostaat maar ik prostaat maar ik 
had er veel over had er veel over 

gelezengelezen
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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.

We gaan naar de 
donateursdag in Leusden.

Verder heb ik besloten 
vanaf juni (ik word dan 
60) minder te gaan 
werken en gebruik te 
maken van, een deel, 
van mijn pensioen. 
De ziekte geeft dit 
in. Ik heb me nooit 
gerealiseerd dat het zo snel afgelopen zou kunnen 
zijn en was van plan tot mijn 67e te werken. Met 
mijn hobby’s kan ik uit de voeten. Zeker het skiën. 
Dat doe ik zelf en als begeleider van de ‘visueel 
gehandicapten skivereniging’. We helpen blinden 
de piste op, ski’s onder te binden en dan gaan we. 
Door de operatie miste ik de laatste reis maar ik 
hoop dat lang te blijven doen. 

Met onze keuze de prostaat te laten verwijderen 
ben ik heel blij. Naar mijn idee ben ik door het 
oog van de naald gekropen. Misschien had drie 
maanden later de PSA laten meten uitzaaiingen tot 
gevolg gehad. n
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Ik vind dat de Ik vind dat de 
eerste eerste 

PSA-meting PSA-meting 
standaard na standaard na 

zes weken zou zes weken zou 
moetenmoeten
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  Marijke Galgenbeld

Jill van der Kamp, onderzoeker aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen heeft samen met haar 

collega’s dr. Wieke Betten en dr. Lotte Krabbenborg 

een artikel geschreven over de ervaringen van 

mannen met prostaatkanker genaamd ‘In their 

own words: A narrative analysis of illness memoirs 

written by men with prostate cancer’. Dit artikel 

is onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke 

tijdschrift ‘Sociology of Health & Illness’.

Hierbij volgt een korte beschrijving van het artikel.

Om beter te begrijpen wat het betekent om te 
leven met kanker, inclusief de effecten van nieuwe 
diagnostische en behandelopties, richt ons 
onderzoek zich op het dagelijks leven van mensen 
met kanker. Op deze manier willen wij de gedachtes 
en gevoelens die een belangrijke rol spelen in 
het leven met kanker, zoals angst, onzekerheid 

en hoop, aan het licht brengen. 
Door meer aandacht te besteden 
aan het dagelijks leven binnen 
de wetenschap, hopen wij dat 
er meer aandacht van artsen en 
ander gezondheidszorgpersoneel 
ontstaat voor mensen die hun 
zorgen en angsten uitspreken.

Het artikel onderzoekt de 
complexiteit van het leven 
met prostaatkanker door elf 
autobiografische dagboeken, 
geschreven door mannen met 
prostaatkanker, te analyseren. 

Wij zien hoe kanker het dagelijks leven verstoort 
en hoe dit effect heeft op iemands mentale 
gezondheid. Daarom richten wij ons op de 
dagelijkse ervaringen die zich zowel binnen als 
buiten het ziekenhuis afspelen.

Onzekerheid en angst
Aan de hand van citaten uit 
de dagboeken bespreken wij 
verschillende onderdelen 
van het leven met 
prostaatkanker. Onze 
bevindingen laten zien 
dat mannen hun identiteit 
opnieuw opbouwen door 
verschillende versies van 
zichzelf te laten zien. Op 
deze manier ontstaat er een 
gelaagd persoon, iemand die 
meer is dan alleen 
‘de patiënt’. Daarnaast 
beschrijven de mannen 
dat de relatie met hun 
kanker vaak afhangt 
van verschillende 
omstandigheden. Kanker 
kan bijvoorbeeld meer 
aanwezig voelen tijdens het 
wachten op een scanuitslag 
dan tijdens een periode 
waar geen behandeling of 
monitoring wordt uitgevoerd. 
Onze bevindingen laten ook 
zien dat het 'niet weten' 
van prostaatkanker 
onzekerheid en angst 
creëert. Deze onzekerheid 
en angst door het ‘niet 
weten’ blijft telkens 
ontstaan als gevolg van  medische technologieën, 
voortdurende tests, onenigheid tussen artsen en 
lichamelijke herinneringen aan de behandeling 
zoals littekens.

In conclusie, prostaatkanker wordt vaak gezien als 
eenvoudig te behandelen, maar onze bevindingen 
vragen om een andere manier van kijken naar de 
impact van prostaatkanker op het leven. 
Wij stellen dat vertellingen over het leven met 
kanker voelbaar maken voor anderen, zoals 
voor wetenschappers en artsen, zorgt voor 
bewustwording van wat het betekent om met 
kanker te leven. Hierdoor hopen wij dat er meer 
aandacht komt voor het persoonlijke verhaal 
binnen de gezondheidszorg, om uiteindelijk de 
patiëntgerichte gezondheidszorg te verbeteren. n

Hoe kanker het 
dagelijks leven 

verstoort en 
effect heeft op 

iemands mentale 
gezondheid

Vertellingen over het leven 
met prostaatkanker

Jill van der Kamp

dr. Lotte Krabbenborg 

Wieke Betten
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Seksualiteit en Intimiteit…..wat is het onderscheid?

In de spreekkamer komen de termen ‘seksualiteit’ 

en ‘intimiteit’ vaak voorbij…..Als ik aankaart dat 

er op beide vlakken veel kan veranderen door 

prostaatkanker en de behandeling hiervan, wordt 

heel vaak als volgt gereageerd: Oh dat is voor ons 

de laatste jaren al op een lager pitje gekomen!

Bij dat antwoord leg ik mij dan niet zomaar bij 
neer….. Want wat betekent seksualiteit voor de 
patiënt en zijn partner? Wat is de rol van intimiteit 
in hun relatie?

Onlangs kwam M. met zijn echtgenote op het 
spreekuur voor een voorlichtingsgesprek over 
anti-hormonale therapie. De uroloog had dit 
voorgeschreven in verband met de uitwendige 
bestraling die hij zou ondergaan. Hij is 69 jaar en 
gepensioneerd hovenier. Hij en zijn echtgenote zijn 
40 jaar getrouwd.

Niet meer zo makkelijk
Als één van eerste gevolgen van de behandeling 
kwam tijdens het gesprek ‘seksualiteit’ aan bod. 
Hij reageerde wat lacherig en zei: ‘dat is bij ons al 
een gepasseerd station hoor! Ik merkte vanaf mijn 
65e dat niet alles meer zo makkelijk ging….daar 
hebben we ons bij neergelegd! Toch?’, vraagt hij aan 
zijn echtgenote. Terwijl ze zijn hand vastpakt, knikt 
ze glimlachend. 
Dan stopt het praten over dit onderwerp wat mij 
betreft niet…… Want naast seksualiteit bestaat er 
ook nog zoiets als intimiteit! Ook op de intimiteit 
heeft de anti-hormonale behandeling effect! 

Ik vertel dat door het uitschakelen van testosteron, 
de behoefte aan intimiteit ook minder kan worden. 

En wat verstaan we onder intimiteit? 
De Britse socioloog Anthony Giddens beschrijft in 
zijn boek uitgebreid deze term. Samengevat omvat 
volgens hem intimiteit het volgende:

‘Intimiteit is een ervaring van verbondenheid 
tussen mensen of tussen mensen en andere dieren 
of tussen mensen en natuur. Deze verbondenheid 
kan lichamelijk, emotioneel of spiritueel zijn. 
De ervaring van intimiteit is afhankelijk van een 
situatie en daarmee beperkt in tijd en ruimte.’ 
(Giddens, 2013) ›

Dat is bij ons al een
gepasseerd station 
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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.

Verder



26

Op de hoogte blijven van ons nieuws?  

Volg Prostaatkankerstichting dan op:

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

Deze omschrijving neem ik altijd mee in mijn uitleg 
aan de patiënt. Wat betekent intimiteit voor de 
patiënt? En voor diens partner?

Hij vertelt dat ze graag samen 
wandelen, naar muziek 
luisteren, naar het theater 
gaan en erg van knuffelen en 
aanraken houden. Ze genieten 
van de vrije tijd die is ontstaan 
na zijn pensionering. ‘Gaat dit 
allemaal ook veranderen?’, 
vraagt hij geschrokken. 
Ik benadruk dat dit niet 
hóeft te veranderen, maar 
dat het mogelijk is dat de 
vanzelfsprekendheid en spontaniteit van deze 
intieme momenten iets gaat veranderen. Ik vertel 
zijn echtgenote dat ze misschien iets vaker kan 
aangeven waar zij behoefte aan heeft. Vraag af 
en toe om een fijne knuffel in plaats van dat je 
afwacht tot het spontaan gebeurt…..want dat 
spontane kan er af gaan! 

Samen dansen
Drie maanden na ons eerste gesprek zie ik hem 
en zijn echtgenote weer op de poli en evalueren 

we hoe het gaat. Zijn er bijwerkingen merkbaar? 
Naast de opvliegers, toenemende vermoeidheid 
en afname van erecties geeft hij aan dat inderdaad 
zijn behoefte aan intimiteit is veranderd. 

‘Maar we zijn nog nooit zo 
open naar elkaar geweest 
waar we behoefte aan 
hebben en wat we van elkaar 
verwachten op intiem vlak!’. 
Zijn echtgenote vertelt: ’Als ik 
behoefte heb aan lichamelijk 
contact met mijn man, vraag 
ik hem om samen op fijne 
muziek te gaan dansen…
gewoon in de woonkamer! 
Zo fijn om elkaar vast te 

houden en te genieten van dat moment!’.

Eigenlijk is mijn belangrijkste advies: Blijf samen in 
gesprek over je seksuele en intieme behoeftes! 
Dat zorgt ervoor dat je van elkaar weet wat 
de ander verwacht en voelt en maakt dat de 
veranderingen op dit vlak voor beide helder zijn. n

Giddens, A. (2013). The transformation of intimacy. 
John Wiley and sons.

Vraag af en toe om een 
fijne knuffel in plaats 

van dat je afwacht
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Wij zijn ook 
actief op 
social media 
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In verband met privacy kunt u deze
antwoordkaart ingevuld in een
gesloten envelop sturen aan: 

Prostaatkankerstichting
T.a.v. ledenadministratie
Antwoordnummer 4171

3500 VB UTRECHT

Postzegel niet 
nodig

Nalaten aan 
de Prostaatkankerstichting
Erfstelling
U vindt dat de Prostaatkankerstichting (PKS) heel belangrijk werk 
doet en wilt graag ook na uw leven PKS steunen.
Naast uw familieleden kunt u in uw testament ook goede doelen 
zoals PKS als (gedeeltelijk) erfgenaam benoemen. 
U kunt bijvoorbeeld bepalen in uw testament dat drie 
familieleden ieder 25 procent van uw nalatenschap ontvangen 
en dat de overige 25 procent van uw nalatenschap naar PKS 
gaat. Dan ontvangt PKS 25 procent van de opbrengst van al uw 
bezittingen. Vrij van successierechten.

Legaat
Een andere optie is om een vast geldbedrag na te laten aan PKS. 
U kunt dit regelen door een afspraak met uw notaris te maken. 
Uw notaris zal dan een beschikking opnemen in uw testament waarin staat dat na uw overlijden een 
bepaald geldbedrag toekomt aan PKS. Zo’n beschikking noemt men en legaat. Omdat PKS een goed 
doel is, is dit legaat vrij van successierechten.

PKS steunen zonder het magazine te ontvangen
Enkele lezers vinden het ontvangen van het tijdschrift nogal confronterend, bijvoorbeeld omdat het 
lang geleden is dat zij ziek waren. Maar zij staan nog wel achter de doelstellingen van PKS. Het is ook 
mogelijk om donateur van PKS te zijn, zonder het tijdschrift te ontvangen.

U kunt dan ook een ander bedrag geven dan de minimumbijdrage van € 35,-. 
U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat 
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl.

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

ING Bankrekening nr.
NL90INGB0006206109

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

Prostaatkankerstichting
T.a.v. ledenadministratie 
Antwoordnummer 4171

3500 VB  UTRECHT

STEUN ONS EN WORD 
DONATEUR

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

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

ST
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O
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O

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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  Shannon Welgraaf-van Buren

Binnen de bekkenfysiotherapie wordt gebruik 

gemaakt van verschillende meetinstrumenten en 

worden er verschillende behandelinterventies 

ingezet.

Het plasdagboek is een meetinstrument dat vaak 
wordt gebruikt, allereerst inventariserend en 
vervolgens evaluatief. Blaastraining is één van de 
behandelinterventies die regelmatig wordt ingezet.
In deze ‘Vanuit de bodem’ leg ik uit wat het doel is 
van het plasdagboek en de blaastraining.

Het plasdagboek 
Het plasdagboek heeft als doel het toiletgedrag 
inzichtelijk te maken. 
De huisarts, de uroloog en de bekkenfysiotherapeut 
gebruiken het. 

Hierdoor kan het voorkomen dat er verschillen 
ontstaan in het aantal dagen en de overige 
gegevens die ingevuld moeten worden. 
Binnen de bekkenfysiotherapie willen we dat het 
plasdagboek drie dagen wordt ingevuld. 
Het dagboek bevat zeven kolommen. 
In de eerste kolom staat een 24-uurs 
tijdsindeling die start om 06.00 uur.

U plast in een maatbeker, daarna kijkt 
u hoeveel milliliter u geplast heeft en 
noteert dit in het dagboek.  

De volgende gegevens worden 
inzichtelijk gemaakt in het dagboek: 
• Hoe vaak u per dag naar de toilet gaat  
• Hoeveel u uitplast
• Hoeveel tijd er tussen het plassen  zit
• Hoe sterk de aandrang is voor het plassen 
• Hoeveel en wat u drinkt 
• Wanneer u urine verliest, hoeveel het verlies is 

en de reden van het verlies  

 
Als u het plasdag-
boek heeft ingevuld 
zal dit tijdens de 
volgende behandeling 
met u besproken 
worden. U krijgt uitleg 
over hoe een goed 
plasdagboek eruit 
zou moeten zien en 
vervolgens wordt uw 
plasdagboek daarmee 
vergeleken.

Afwijkingen in het 
plasdagboek kunnen 
ontstaan door 
problemen aan de 
bekkenbodem, blaas 
of prostaat. Verkeerde plasgewoontes kunnen ook 
zorgen voor afwijkingen.
Aan de hand van het eerste plasdagboek wordt 
een behandelplan opgesteld met bijvoorbeeld 
blaastraining. Na een aantal behandelingen wordt 
er nogmaals een plasdagboek ingevuld om te zien 
of er verbetering zichtbaar is. Het plasdagboek 
wordt dan als evaluatiemiddel gebruikt.

Blaastraining 
Wanneer er naar aanleiding van 
het ingevulde plasdagboek een 
afwijkend toiletgedrag vastgesteld 
wordt kan er gekozen worden voor 
blaastraining. Deze training is een 
gedragstherapie met ondersteunende 
bekkenbodemoefeningen. Soms 
worden er in overleg met een 
continentieverpleegkundige 

ondersteunende medicijnen voorgeschreven.
Het doel is om het toiletgedrag weer te 
normaliseren en de blaasfunctie te verbeteren. 
Blaastraining wordt als behandeling toegepast 
als er sprake is van een verkeerd aangeleerd 
toiletgedrag, te weinig plassen of ›

Het plasdagboek en blaastraining

‘Ik ga straks 
wel plassen’ 

Vanuit de bodem

Shannon Welgraaf–
van Buren

Naam:   Datum: 
Thuis/Werk 

Urine 
Hoeveelheid 
in ml 

Mate 
aandrang 0-
1-2 

Mate 
urineverlies 
 1 – 2 – 3 – 4 

Wat aan het doen 
bij verlies of was u 
net te laat? 

Verbandwisseling/  
Gewicht nat verband. 

Drinken
Hoeveelheid in ml 
en wat? 

06.00 
06.30 
07.00 
07.30 
08.00 
08.30 
09.00 
09.30 
10.00 
10.30 
11.00 
11.30 
12.00 
12.30 
13.00 
13.30 
14.00 
14.30 
15.00 
15.30 
16.00 
16.30 
17.00 
17.30 
18.00 
18.30 
19.00 
19.30 
20.00 
20.30 
21.00 
21.30 
22.00 
22.30 
23.00 
23.30 
00.00 
00.30 
01.00 
01.30 
02.00 
02.30 
03.00 
03.30 
04.00 
04.30 
05.00 
05.30 

Totaal aantal ml urine  :              ml.  
Totaal aantal ml drinken:            ml. 
Totaal aantal malen plassen:         keer 
Gewicht droogverband:              gram 
Plaspil ingenomen:            uur

John, gebruik dit maar als 
afbeelding
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juist te vaak plassen, 
aandrangincontinentie 
(urge-incontinentie) en/of een 
overactieve blaas. 

De blaas 
De blaas is een spier die 
opgebouwd is uit glad 
spierweefsel. Glad spierweefsel 
kunnen wij niet aanspannen. Dwarsgestreept 
spierweefsel kunnen we wel aanspannen, zoals de 
spieren die gebruikt worden bij het kauwen. 

Gedurende de dag 
vult de blaas zich 
met urine. De wand 
van de blaas bevat 
zenuwen die vanaf 
een bepaalde vulling 
signalen af geven 
aan onze hersenen. 
Dit signaal 
is de eerste 
aandrangprikkel, 
deze prikkel is het 
eerste signaal dat 
we moeten plassen 
maar nauwelijks 
aandrang hebben. 
Deze prikkel dooft 
uit, ontspant de 
blaasspier en kan 

de urinevulling weer hervat 
worden. 
Hierna komt de volgende 
aandrangprikkel, weer zouden 
we moeten plassen maar het 
uitstellen van de plas is nog 
mogelijk, ‘ik ga straks wel 
plassen’. 
Dit noemen we de normale 
aandrangprikkel.  
Wanneer we dan niet gaan 
plassen wordt de vulling 
weer hervat en krijgen we 
uiteindelijk een sterke aandrangprikkel, we moeten 
nu echt gaan plassen. 
 
Op het moment dat we gaan plassen spant de 
blaasspier zich aan zodat de urine uit de blaas kan 
lopen en ontspannen de bekkenbodemspieren zich 
die zorgen voor onvrijwillig urineverlies. 
Dit noemen we de mictiereflex. 
Deze mictiereflex kan verstoord zijn door een 

verkeerd 
aangeleerd 
plasgedrag. 
Als we gaan 
plassen 
voordat we de 
deur uitgaan 
maar totaal 

geen aandrang hebben. 
Ook bij spanningen (stress) reageert de blaas 
gevoeliger op vulling, bijvoorbeeld bij een examen. 
De angst voor urineverlies levert ook spanningen 
op.
Er is dan een disbalans tussen de aandrangprikkel 
en de mate van blaasvulling, de blaas geeft dan 
een te sterke aandrangprikkel waardoor we denken 
dat we heel nodig moeten plassen. Dit is heel 
herkenbaar, hoe vaker we dan denken dat we 
moeten plassen hoe sterker die aandrang wordt. 
 
Blaastraining vergt doorzettingsvermogen en 
discipline, we zouden kunnen zeggen dat door 
de te sterke aandrangprikkel de blaas de baas is, 
dit moeten we zien om te keren om zelf weer de 
controle over onze blaas krijgen. 
 
Een hulpmiddel is de klok, voel ik een lichte 
aandrang maar ik ben 20 minuten geleden ook 
geweest probeer het plassen dan uit testellen, 
probeer NIET aan de aandrang te denken. 
Wees streng , ’ik kan en wil het ophouden’, of 
‘IK BEN DE BAAS OVER MIJN BLAAS!’   

Probeer de aandrang vijf minuten 
uittestellen, leg de lat niet 
meteen te hoog. U zult merken 
dat wanneer de aandrang weg is 
er zomaar een hele tijd tussen 
kan zitten totdat de volgende 
aandrangprikkel zich aanmeldt.   
Om nog meer controle te 
krijgen over de blaas zal de 
bekkenfysiotherapeut ook 
bekkenbodemoefeningen 
voorschrijven.
De blaastraining moet minimaal 
zes weken volgehouden worden 
voordat er verschil merkbaar is, 

houd daar wel rekening mee. 
 
Ik hoop dat de begrippen plasdagboek en blaas 
na het lezen van deze ‘vanuit de bodem’ voor u 
duidelijk zijn geworden.
Dit was de laatste ‘vanuit de bodem’. Heeft u vragen 
of wilt u meer informatie over bekkenfysiotherapie 
dan kunt de redactie mailen zodat ik hierop kan 
antwoorden. n

Het doel is om het 
toiletgedrag weer te 
normaliseren en de 

blaasfunctie te 
verbeteren

Het plasdagboek 
heeft als doel het 

toiletgedrag inzich-
telijk te maken
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  Janine Beaujean

Onder deze titel publiceerde bestralingskliniek 

Maastro in Maastricht een artikel in 

De Limburger. Daarin werd gemeld dat 

prostaatkanker nu ook doeltreffend in vijf 

sessies van een kwartier bestraald kan worden. 

In PKS Nieuws is al eerder aandacht besteed 
aan vormen van met een hogere dosis 
minder vaak bestralen. Onze reden om dat nu 
opnieuw te doen is: bij Maastro is het geen 
toekomstmuziek meer, maar al ruim een jaar 
dagelijkse praktijk. Tot grote tevredenheid van 
de patiënten en artsen.

‘Vergelijk het maar met een mokerslag. 
Om een spijker met een kleine hamer in 
de muur te slaan moet je veel vaker slaan 
dan met een zware hamer.’ Zo omschrijft 
radiotherapeut-oncoloog Evert van Limbergen 
de stereotactische bestralingsbehandeling die 
Maastro nu ook op prostaatkankerpatiënten 
toepast. 

Patiënten met laag- of matig risico 
prostaatkanker, die goed kunnen leegplassen en 
een prostaatvolume van maximaal 100cc hebben, 
komen in aanmerking voor deze techniek. 
Zij beschikken hiermee over een mooi alternatief 
voor een operatie of lange bestralingsreeks. 
Het is minder belastend en geeft al na vijf 
bestralingen een vergelijkbare genezingskans. 
Door deze precisie techniek hoeft men nog maar 
vijf keer naar de kliniek te komen, in plaats van 
de gebruikelijke 20 tot 39 keer. Bovendien neemt 
de behandeling zelf slechts vijftien minuten in 
beslag. Radiotherapeut-oncoloog Ben Vanneste: 
‘Een prachtig voorbeeld van patiënt gedreven 
zorg.’ 

Beveiliging
Bij deze innovatieve, uitwendige 
bestralingstechniek draaien meerdere smalle 
bestralingsbundels om de patiënt heen, 
waardoor de tumor vanaf verschillende kanten 
heel nauwkeurig met een hoge dosis wordt 
bestraald en kan het te bestralen gebied zo klein 
mogelijk worden gehouden. De precisie van 
de bestraling wordt verder verbeterd door het 
gebruik van een klein ballonnetje dat telkens 
tijdelijk in de darm geplaatst wordt om de 
prostaat vast te klemmen en diens bewegingen 
te belemmeren. › 
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Een prachtig voorbeeld van patiënt gedreven zorg

Mokerslag op 
prostaatkanker

Interessant

Beide radiotherapeut-oncologen: Ben Vanneste (links) 
en Evert van Limbergen (rechts). 
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Hoofdredacteur
De redactie van Nieuws komt graag in contact met iemand die de 
functie van hoofdredacteur wil vervullen.

De redactie bestaat uit zes mannen en één vrouw. De mannen 
zijn allen prostaatkankerpatiënt, zijn dit geweest, of anderszins 
nauw betrokken bij het werkveld van de stichting.  

Als hoofdredacteur ben je eindverantwoordelijk voor de inhoud 
van Nieuws. 
Samen met de leden van de redactie bepaal je welke 
onderwerpen in de volgende uitgave van Nieuws gepubliceerd 
zullen worden, wie een artikel schrijft of wie een interview 
voorbereidt.
Als hoofdredacteur schrijf je zelf naar behoefte ook artikelen. 
De redactie vergadert 4x per jaar. Jij leidt die vergadering. 

 

Eindredacteur 
Binnenkort komt de functie van 
eindredacteur van Nieuws vrij.

De eindredacteur is verantwoordelijk 
voor de tekst, het aanleveren van 
beeldmateriaal en plaatst waar nodig 
koppen en tussenkopjes.
De eindredacteur bepaalt de indeling 
van het magazine en onderhoudt 
contacten tussen de vormgever en de 
drukker.

Bestraling met een dergelijke hoge dosis vergt 
meer precisie om omliggende organen zo veel 
mogelijk te sparen. Deze nauwkeurigheid kan 
mede door de hoge beeldkwaliteit van het 
bestralingsapparaat, de Varian TrueBeam®, worden 
gerealiseerd.
Via in de prostaat aangebrachte markers bakenen 
we het te bestralen tumorgebied nauwkeurig af. 
Het bestralingstoestel kan door deze markers ook 
de beweging van de prostaat volgen en stopt de 
behandeling tijdelijk als de markers zich buiten 

het stralingsgebied bewegen. 
‘Deze extra ingebouwde 
beveiliging vergroot de 
nauwkeurigheid van de 
bestraling en verkleint het 
risico op bijwerkingen’, vult 
Celine Van Beveren, klinisch 
fysicus bij Maastro, aan. Een 
innovatie die Maastro binnen 
enkele maanden ook in de 
kliniek zal toepassen.

Impact
Evert Van Limbergen: ‘Laatst 

hadden we een patiënt die zich niet meer wilde 
laten behandelen. Meneer was de 80 gepasseerd en 
achtentwintig bestralingen zag hij niet zitten. 
Tot we hem vertelden dat het ook in vijf sessies 
kon. Dat trok hem over de streep. 

Zijn familie 
pinkte een 
traan weg van 
blijdschap. 
Toen besefte 
ik hoe groot 
de impact 
van het 
verminderen 
van het 
aantal bestralingen is.’

In 2021 zijn ongeveer 30 prostaatkankerpatiënten 
met deze techniek behandeld bij Maastro. 
Niels Wijdogen, managing director van Varian, 
leverancier van de bestralingsapparatuur: ‘Doordat 
men maar vijf keer wordt behandeld, zijn de 
zorgkosten ook lager. En kunnen er meer patiënten 
behandeld worden.’ 

Maastro blijft de techniek steeds meer verfijnen 
met als doel het bestralingstoestel drie keer zo snel 
te laten stralen. Dit zorgt voor korte behandeltijden 
en is daarom veel comfortabeler voor de patiënt. 
We werken we er ook aan het aantal behandelingen 
nog verder terug te brengen. Vanneste: ‘Op langere 
termijn mikken we op twee. Dit betekent een nog 
grotere sprong voorwaarts in het gevecht tegen 
kanker.’ n

Bron: Maastro

Het is minder 
belastend en geeft 

al na vijf 
bestralingen een 

vergelijkbare 
genezingskans

Toen besefte ik hoe 
groot de impact van 

het verminderen 
van het aantal 
bestralingen is

32

VACATURES

Voor beide functies betreft het een rol als vrijwilliger. Noodzakelijke reiskosten en onkosten
 worden uiteraard vergoed. 

Belangstelling? Stuur dan een mail met een beknopt c.v. aan harry.boogh@prostaatkankerstichting.nl
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  Ate Vegter

Zoals dat gaat. De een gaat op reis naar 

Zuid-Amerika, Antarctica of Nova Scotia. De ander 

gaat werken op een booreiland en wij gaan samen 

naar het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, waar 

we te midden van al die andere kankerpatiënten 

ons ding doen.

Vandaag ga ik naar de afdeling Radiologie voor een 
biopsie, een punctie. Dat woord klinkt pijnlijk en 
vervelend en als je dat goed voor ogen houdt valt 
het wel mee, maar als je denkt dat het meevalt dan 
vind je het misschien vervelend.

We moeten er een kwartier van te voren zijn, ik 
moet een begeleider meenemen en naderhand nog 
twee uur in het ziekenhuis blijven om af te wachten 
of ik in elkaar dreuzel. We wachten ongeveer een 
half uur, maar dan mag ik naar binnen. Lief blijft in 
wachtruimte 1.

Prikken van de verdoving zijn het pijnlijkst
Ik krijg een duidelijke uitleg en of ik nog vragen 
heb. Ze hoeven niet apart te scannen, want ze 
weten precies waar ze moeten zijn. Werd er in de 
brief gesproken van een dunne naald, nu blijkt dat 
ze met een serieuze boormachine aan de slag gaan, 
maar dat de prikken van de verdoving het pijnlijkst 
zullen zijn. Ik ga op mijn buik liggen en installeer 
me zo comfortabel mogelijk, daarbij geholpen door 
de radiologisch assistente, die diverse kussentjes 
in de aanbieding heeft. Ik laat mijn ademhaling zo 
diep en langzaam mogelijk gaan en wacht af.

Alles wordt keurig uitgelegd. Ze gaan eerst de 
plek op het bekken steriel maken. Dan volgen de 
verdovingsprikken. Ik voel ze wel maar ze zijn niet 
half zo pijnlijk als eind december de prikken in 
mijn hand. Nu komt de radioloog, die zich voorstelt 
en uitlegt dat hij werkt met een boortje dat hij 
gelijk even laat horen. Ik zeg dat ik helemaal niet 
van dat soort klusjes hou en dat ik blij ben dat hij 
het doet. We lachen wat af. Het boren voel je wel, 
maar het doen geen pijn. Wel is het een vreemd 
gevoel dat ze zo diep in het bekken gaan. ›

Boren in je bekken

Ate Vegter is columnist bij het Noordhollands 

Dagblad. Hij heeft een dagelijks blog op 

Wordpress: www.atevegter.wordpress.com
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En na drie keer boren realiseer ik me dat ik niet 
weet hoe vaak hij gaat boren, maar ik vraag niks. 
Ik ga terug naar mijn ademhaling.

Na zeven keer boren kondigt hij aan dat hij de 
boor eruit haalt. Dat voelt ook apart. Alsof ze een 
lollystokje er uit trekken. Dan is het klaar. 
Ze maken nog een scan ter controle en dan mag ik 
opstaan. Ik heb niet direct een idee hoe dat gaat, 
maar ze begeleiden me heel goed. Ik sta langzaam 
maar zonder problemen op.

Ze trapt er niet in
Ik hoef geen twee uur te wachten, maar wel is het 
verstandig even bij te komen en een kopje koffie 
te nemen. Ik kleed me weer aan en loop naar Lief 
als Jack Nicholson in One flew over the cuchoo’s 
nest na de elektroshocks, maar ze trapt er niet 
in. Ik vertel wat er gebeurd is en dat we na een 
kopje koffie weg mogen. Dat is ook precies wat 

we doen, al neemt Lief perensap. We rijden langs 
Toko Bandung voor het avondeten en bellen dan 
de afhaalservice van Piep af. We zijn ruim op tijd 
om haar zelf van school te halen. Lief is nu de 
kranten aan het vouwen, die we aan het eind van 
de middag zullen 
bezorgen. 
Een mooie dag. n We lachen We lachen 

wat af. Het wat af. Het 
boren voel je boren voel je 
wel, maar het wel, maar het 
doet geen pijndoet geen pijn

Tip van een lotgenoot: Kees Nuijten herkende op pagina 23 
van Nieuws nr. 40 (september 2021) het probleem van de 
opvliegers. Hij leed er zelf ook aan, vooral ’s nachts, hij lag 
dan in een ‘wet T-shirt’ wakker in bed.
Maar hij heeft er iets op gevonden. 

Sinds zijn arts hem cyproteron-acetaat 50mg heeft 
voorgeschreven gaat het goed. Twee tabletjes voor het 
slapen gaan en nergens meer last van!

De redactie voldoet hierbij graag aan zijn verzoek om in 
Nieuws zijn tip door te geven.

Heb jij ook last van 
opvliegers?
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Een verhoogde PSA waarde in het bloed is voor 

veel mannen aanleiding voor verder onderzoek. 

Gelukkig hoeft een groot deel van de mannen 

waarbij prostaatkanker wordt gevonden, niet 

actief behandeld te worden en volstaat 

’actief volgen’. 

Er is dan weliswaar sprake van 
prostaatkanker, maar de tumor 
gedraagt zich weinig agressief 
en is niet levensbedreigend. 
Eventuele behandeling kan 
dan meer schade aanrichten 
dan de tumor zelf. Bij actief 
volgen wordt de ontwikkeling 
van de tumor gevolgd middels 
regelmatige PSA-meting, 
prostaat MRI en hernieuwde 
prostaatbiopten. 
Mocht de PSA op enig moment 
toch sneller gaan oplopen en 
wijst aanvullend onderzoek 
uit dat de tumor agressievere 
kenmerken heeft, kan alsnog 
tot actieve behandeling worden overgegaan met 
als doel genezing. 

Belangrijke factoren voor de aanpak en 
vooruitzichten bij prostaatkanker
Voor de behandelkeuze bij prostaatkanker en 
de vooruitzichten voor de patiënt, zijn een paar 
factoren van belang. Allereerst moet worden 
vastgesteld hoe ver de ziekte gevorderd is. 
Verder is de mate van agressiviteit van belang 
daarvoor wordt de Gleason-score als indicator 
gebruikt. 

Voor het aangeven hoe ver de ziekte 
gevorderd is, wordt in de oncologie voor de 
stadiumaanduiding de TNM indeling gebruikt. 
Daarbij staat T voor tumor, N voor lymfeklier 
(of nodus) en M voor metastase of uitzaaiing in 
lymfeklieren buiten het bekkengebied of elders 
in het lichaam (botten, organen). 

Bij prostaatkanker zijn T1- en T2-tumoren tot 
de prostaat beperkt. Bij een T3-tumor zijn 
tumorcellen door het kapsel gegroeid. Bij een 

T4 tumor zijn tumorcellen in 
naburige organen doorgegroeid, 
bijvoorbeeld naar de blaas of 
de endeldarm. N0 betekent dat 
de tumorcellen zich niet naar de 
lymfeklieren hebben verspreid. 
Bij N1 is er uitgroei in de 
lymfeklieren in de buurt van de 
prostaat (in het kleine bekken).

Wanneer er sprake is van groei 
naar andere delen van het 
lichaam of lymfeklieren buiten 
het bekkengebied spreekt men 
van M1 (metastasen op afstand). 
In dat laatste geval wordt 
van gemetastaseerde ziekte 
gesproken. Zo’n tien jaar terug 

werd prostaatkanker als niet meer te genezen 
beschouwd zodra het naar de lymfeklieren was 
uitgezaaid, dus ook bij verspreiding naar de 
regionale lymfeklieren (N1). 

Die opvatting moet misschien worden bijgesteld, 
want met agressieve behandeling komt het ook 
voor dat een N1 tumor lijkt te zijn genezen. 
Dat is niet het geval wanneer er sprake is van 
een M1 tumor, maar ook dan kan palliatieve 
behandeling het proces vaak nog langere tijd, 
soms meerdere jaren, vertragen. ›

  Harm Kuipers  

PSA na prostaat-
kankerbehandeling

De mate van De mate van 
agressiviteit is agressiviteit is 

van belang daar-van belang daar-
voor wordt de voor wordt de 

Gleason-score als Gleason-score als 
indicator gebruiktindicator gebruikt

PSA is en blijft een belangrijke indicator

Interessant
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PSA-waarde na behandeling
Om te zien waar mogelijke tumorhaarden 
zitten en wat de activiteit 
van het proces is, blijft naast 
beeldvorming (bijv. PSMA-
scan) het verloop van PSA 
in het bloed een belangrijke 
indicator. 
Na een prostaatverwijdering 
moet de PSA na een paar 
maanden zakken naar een 
waarde onder de 0,1 ng/ml. 
Indien dit niet het geval is of 
indien na enige tijd de PSA 
weer boven de 0,1 ng/ml stijgt, 
is er bijna altijd sprake van 
achtergebleven tumorweefsel. 
Afhankelijk van de plaats en uitbreiding van 
tumorweefsel zijn er vaak meerdere opties voor 
’salvage’ behandeling van een recidief.
Na bestraling is interpretatie van de PSA-waarde 
in het bloed lastiger, ook omdat bestraling 
tegenwoordig vaak gecombineerd wordt met 
androgeen deprivatie gedurende kortere of 
langere tijd. Vaak treedt ongeveer één tot 
anderhalf jaar na de bestraling een tijdelijke 

verhoging op, de zogeheten 
’bounce’. Dat komt omdat 
vertraagd PSA vrijkomt uit 
behandeld, afgestorven 
prostaatweefsel. Na die 
tijdelijke stijging daalt de PSA 
vaak tot een uiteindelijk lage, 
stabiele waarde tot onder 
de 0,5 ng/ml. Wanneer de 
PSA-waarde op een gegeven 
moment met meer dan 
2 ng/ml boven de laagst 
gemeten waarde na bestraling 
oploopt, is er sprake van 
een recidief en kan gekeken 
worden of de patiënt voor 
een ’salvage’ behandeling in 
aanmerking komt.

Tijdens ADT (androgeen 
deprivatie therapie, vaak 
’hormoonbehandeling’ 
genoemd) wordt de groei 
van tumorcellen zodanig 
geremd dat de tumor in 
veel gevallen slinkt. Dat 

weerspiegelt zich ook in een daling van de 
PSA. Wanneer de PSA ondanks onderdrukking 
van de testosteronproductie toch weer gaat 
stijgen, wordt gesproken van castratieresistent 
prostaatkanker (CRPC). Een decennium terug 

was de levensverwachting 
bij het bereiken van CRPC 
beperkt, maar met name voor 
deze groep zijn er de laatste 
jaren veel levensverlengende 
behandelopties bijgekomen. 
Ook hier wordt PSA gebruikt om 
groei van de tumor te kunnen 
volgen. Zodra de PSA ondanks 
behandeling gaat stijgen, 
duidt dit erop dat de tumor 
niet goed meer reageert op 
de behandeling. Gelukkig zijn 
er ook in dat geval voor veel 
patiënten nog levensverlengende 

behandelopties mogelijk.

Kortom, PSA is en blijft een belangrijke 
indicator, niet alleen voor het opsporen van 
prostaatkanker, maar ook om het effect van 
behandeling te kunnen volgen. n

Met dank aan prof. dr. Th. de Reijke voor zijn 
advies en inbreng. 

Na bestraling is Na bestraling is 
interpretatie van interpretatie van 

de PSA-waarde in de PSA-waarde in 
het bloed lastigerhet bloed lastiger

T 4

T 3

T 2

T 1

blaas

zaadleider

zaadblaasje

endeldarm

schaambeen

prostaat

plasbuis

De TNM-stagering van tumoren is een internationaal 
gebruikte maat om de ernst van kanker vast te stellen
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Moet ik vitamine D 
slikken als ik prostaatkanker 
heb of heb gehad?

37

Ons lichaam kan zelf vitamine D uit zonlicht maken

Leven mannen met prostaatkanker die 

voldoende vitamine D in hun bloed hebben 

langer? En klopt het als mensen denken dat je 

daarom altijd vitamine D moet slikken? 

Hoe zit het precies? Het Wereld Kanker 

Onderzoek Fonds legt het uit. 

Wat is vitamine D?
Vitamine D is een van de weinige vitamines die 
ons lichaam zelf kan maken. Onder invloed van 
zonlicht wordt in onze huid vitamine D gemaakt. 
Daarnaast krijgen wij vitamine D binnen via ons 
eten, zoals vette vis, eieren en halvarine.

Ons lichaam heeft vitamine D nodig om calcium 
uit onze voeding op te kunnen nemen. Calcium 
is belangrijk voor de groei en het behoud van 
stevige botten en tanden. Vitamine D helpt onze 
spieren en ons immuunsysteem goed te werken.

Wat blijkt uit laboratoriumonderzoek?
Uit onderzoek met prostaatkankercellen in 
reageerbuizen bleken cellen niet langer te leven 
en te groeien na toevoeging van vitamine D. 
Uit onderzoek met ratten met prostaatkanker 
bleek dat deze dieren minder vaak uitzaaiingen 
hadden als ze vitamine D kregen. Maar resultaten 
van laboratoriumproeven zijn niet rechtstreeks 
te vertalen naar mensen.

Wat blijkt uit onderzoeken bij mannen 
met prostaakanker?
Onderzoeken bij mannen met 
niet-hormoongevoelige prostaatkanker 
laten minder of geen positieve effecten zien 
van het nemen van extra vitamine D. Bij de 
mannen die vitamine D slikten ontwikkelde 
de prostaatkanker wel minder snel dan bij de 
mannen die een placebo kregen. Onderzoek met 
een grotere groep mannen met prostaatkanker 
wordt gedaan om de bevindingen te bevestigen. 

In een onderzoek met 1000 mannen met 
prostaatkanker is gekeken of de hoeveelheid 
vitamine D in het bloed van invloed is op de 
overleving. ›
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Bij mannen die langer dan 
3,3 jaar na diagnose nog 
leefden, was er inderdaad 
een verband met de 
hoeveelheid vitamine D 
in het bloed: mannen met 
een hogere hoeveelheid 
vitamine D in het bloed 
bleven langer leven. 

Een andere grote studie 
waarin is gekeken naar 
de resultaten van 22 
onderzoeken tezamen 

vond echter geen verschil in overleving tussen 
mannen die wel en mannen die geen vitamine D 
supplement hebben genomen. Ook waren er geen 
verschillen tussen de mannen in de 
PSA-waarden in het bloed of de reactie van het 
PSA op chemotherapie. Helaas is niet bekend of 
deze mannen een tekort aan vitamine D in hun 
bloed hadden of niet.

Ons advies
Twijfel je of de hoeveelheid vitamine D in je 
bloed goed is? Vraag je huisarts dan om dit te 
controleren. Als de hoeveelheid te laag is, is het 
goed om een vitamine D supplement te slikken. 

Mannen van 70 jaar en ouder en 
mannen met een donkere of bedekte 
huid wordt geadviseerd standaard 
vitamine D supplementen 
te slikken. Dit is om de 
kans op botontkalking

Vitamine D supplementen 
worden standaard aan mannen 
vanaf 70 jaar geadviseerd

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. 

Vitamine D helpt Vitamine D helpt 
onze spieren en onze spieren en 

ons immuun-ons immuun-
systeem goed te systeem goed te 

werkenwerken

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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  René Landman

In overleg met de arts heb ik ervoor gekozen om 

mijn prostaat begin 2016 te laten verwijderen, 

de kanker moest uit mijn lijf. Het betrof een 

ingekapselde tumor dus was de kans groot dat ik 

er dan vanaf zou zijn. 

Na de operatie zie ik de uroloog nog aan mijn 
bed staan met de mededeling: ‘De operatie is 
geslaagd. We hebben de tumor in z'n geheel 
kunnen wegnemen’. Zo, daar ben ik vanaf dacht ik. 
Ik kan weer vooruit kijken. Totdat de patholoog mij 
na twee weken meedeelde dat de snijvlakken niet 
schoon waren en de PSA-waarde niet onmeetbaar 
bleek te zijn. Die klap kwam harder aan dan de 
eerste diagnose ‘U hebt prostaatkanker’. Ik dacht 
‘schoon’ te zijn. Dat was dus niet zo. Hierna heb ik 
drie jaar te maken gehad met diverse uitzaaiingen 
die gelukkig lokaal behandeld konden worden 
zonder hormoon- en/of chemotherapie. 

Begin 2019 licht in de tunnel, de PSA was 
onmeetbaar. Dat heeft ruim twee jaar geduurd. 

Het vertrouwen in het 
lichaam nam elke drie 
maanden toe, totdat 
begin vorig jaar de PSA 
weer op liep. BAM, daar 
gaan we weer. 

De onzekerheid blijft
De bestralingen die hierna volgden zijn inmiddels 
succesvol afgerond, toch blijft de onzekerheid. 
Ik heb geaccepteerd dat kanker een onderdeel van 
mijn leven is geworden.
Ik vraag mij af wanneer je ‘schoon verklaard’ wordt? 
Als ik de media mag geloven worden BN’ers, als ze 
behandeld zijn al vrij snel ‘schoon verklaard’. Of de 
uitzaaiingen moeten zo erg zijn dat er niets meer 
te redden valt. Is dat na twee jaar als blijkt dat de 
PSA stabiel is of is dit na vijf jaar als je voor verdere 
controle wordt overgedragen aan de huisarts? 

Ik hoor ook steeds vaker om mij heen dat 
de kanker na zes, acht of tien jaar weer is 
teruggekomen. Het is een lastige term ‘schoon 
verklaard’. Het risico dat de kanker weer terugkomt 
blijft altijd aanwezig. Die term dekt de lading niet 
en ook niet de opmerking ‘je hebt nu net zoveel 
kans als ieder ander’. Zo werkt het niet in een 
hoofd van een kankerpatiënt. n

Schoon Die klap kwam 
harder aan dan de 
eerste diagnose

‘U hebt prostaat-
kanker’

Evaringsverhaal
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Negen (ex-)zorgprofessionals van het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis vertellen in de verhalenbundel open 
over hoe zij de zorg ervoeren toen zij opeens 
zelf patiënt werden of mantelzorger. Door deze 
perspectiefwisseling merkten zij hoe kwetsbaar je 
je kunt voelen als patiënt. In de bundel vertellen zij 
hoe zij hun ervaringen toepassen in hun dagelijkse 
werk.

Zorgprofessionals denken vaak vanuit de inhoud 
van de ziekte: ‘dit is het probleem, dat is de 
prognose en dit is de beste behandeling’. Terwijl 
zorg bieden die bij patiënten past, vraagt om 
situationeel en relationeel werken. Het gaat niet 
om protocollen maar over aansluiten, luisteren 
en dichtbij durven komen. Om de mens te zien en 
diens behoeften en wensen te kennen.

De verhalenbundel is onderdeel van het 
ervaringsleerprogramma ‘Toen werd je zelf ziek’ 
en één van de methoden die worden ingezet 
om zorgprofessionals binnen het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis op een andere manier te laten kijken 

naar de zorg die zij bieden. De ervaringen van 
collega’s die zelf ziek zijn geweest of mantelzorger 
zijn daarbij behulpzaam omdat zij beide 
perspectieven kennen.

Wij streven er naar dat het wisselen van perspectief 
een normaal onderdeel wordt van het werken in de 
zorg en hopen dat dit boek daaraan bijdraagt.

Wilt u meer weten over hoe deze verhalenbundel 
tot stand is gekomen of wilt u in gesprek met de 
drijvende krachten achter het onderwerp ‘Toen 
werd je zelf ziek’? Dan kunt u contact opnemen 
met Saskia Byvanck, afdeling Communicatie Jeroen 
Bosch Ziekenhuis via e-mail s.byvanck@jbz.nl of 
telefoon 06 52 47 05 36. n

Leren van je collega’s:

verhalenbundel ‘Toen werd je zelf ziek’

Boekenrubriek

Om helder te kunnen zien, hoef 
je vaak alleen van perspectief 
te wisselen.
Antoine de Saint-Exupéry

40
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Wie ervaart ook
problemen met
condoomkatheters?

  Wim Nak

De redactie van Nieuws kreeg een verzoek van 

een lotgenoot om te peilen of er meer mannen 

zijn die – net als hij – problemen ervaren bij het 

gebruik van condoomkatheters.

De vraagsteller is 25 jaar geleden bestraald 
en sindsdien incontinent. Aanvankelijk zijn in 
verschillende ziekenhuizen inwendige katheters 
geplaatst, maar steeds volgde weer de ene 
ontsteking na de andere. Niets hielp, dus dan 
een condoomkatheter.

Condoomkatheter
Een condoomkatheter (soms ook uitwendige 
katheter genoemd) is een hoes, die lijkt op 
een condoom, voorzien van een afvoerbuisje. 
De condoomkatheter wordt over de penis 
geschoven. Het afvoerbuisje wordt aan een 
opvangzak gekoppeld. In deze zak wordt de 
urine opgevangen tot de opvangzak geleegd kan 
worden.

Een hechtlaag aan de binnenkant zorgt ervoor 
dat de condoom katheter op zijn plaats blijft. 
Aan het uiteinde zit een slangetje met een 
opvangzakje. Afhankelijk van wat iemand 
doet, wordt een geschikte opvangzak gebruikt. 
Bijvoorbeeld een opvangzak die op het been 
gedragen wordt overdag en/of een grotere 
nachtzak die aan het bed wordt gehangen bij het 
slapen. Na gebruik wordt de condoomkatheter 
verwijderd en weggegooid.

Welk type en maat condoomkatheter toegepast 
wordt is sterk afhankelijk van de vorm en 
lengte van de penis en van de persoonlijke 
omstandigheden van de drager ervan. Er is heel 

veel te koop op dit 
gebied. Kiezen is niet 
eenvoudig. Helaas 
echter blijkt in de 
praktijk dat ook veel 
zorgverleners die keuze 
niet goed kunnen 
helpen maken.

De vraagsteller
Onze lotgenoot draagt overdag een beenzak 
die ‘s nachts aan een nachtzak (1,5 l) gekoppeld 
wordt. Door onvoorziene omstandigheden kan 
echter of de condoom of de nachtzak losschieten 
met alle bijzonder vervelende zaken van dien. 
(Zoals midden in de nacht het gehele bed nat, 
bed verschonen, jezelf verschonen etc. etc.)
Hij heeft in die 25 jaar al van alles geprobeerd, 
maar zonder bevredigend resultaat. Hij heeft 
vooral last van de zogenoemde bufferzone van 
circa vier cm. Die belemmert bij hem nogal eens 
de vrije doorgang van urine. Hij zou baat hebben 
bij een langere plakstrook (hechtlaag) en een 
kortere of geen bufferzone. Maar die heeft hij 
nog niet gevonden tussen de condoomkatheters 
van maar liefst zeven leveranciers die hij heeft 
onderzocht.

Is hij de enige die met dit probleem 
worstelt? 
Dat kan onze lotgenoot zich niet voorstellen. 
Vandaar hierbij de oproep aan alle gebruikers 
van een condoomkatheter om aan de redactie 
van Nieuws te laten weten welk katheter u 
gebruikt, hoe lang al, en in welke mate u daar 
tevreden over bent, of juist niet. 

Ons mail adres luidt: 
redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl n
 

Steeds volgde Steeds volgde 
de ene ontsteking de ene ontsteking 

na de anderena de andere

Evaringsverhaal
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  Hans Overbeeke

In dit Magazine heb ik geschreven over gezonde 

voeding, dat meer bewegen ook langer leven kan 

betekenen, over lotgenoten, bondgenoten en 

vriendschap. Over meedenken over behandelingen 

en mijn wens voor een behandelmenukaart om dat 

als patiënt beter te kunnen.

Maar aan één onderwerp ben ik 
voorbij gegaan: de Dood. Waarom? 

Toen ik hoorde dat ik uitgezaaide 
prostaatkanker heb is mij verteld 
dat ik nooit meer beter zou worden. 
‘Heel veel sterkte’ en veel meer van 
dit soort dingen zorgden ervoor dat 
ik dacht snel dood te zullen gaan. In 
de eerste weken heb ik overzichten 
gemaakt van genodigden en me 
wel 20 keer begraven. Ik sliep niet 
meer totdat mijn testament was 

opgemaakt. Steeds dacht ik aan die klimaatfilm 
van All Gore, ‘An Inconvenient Truth’, het voelde 
héél ongemakkelijk. Van veel lotgenoten hoor ik 
dat ook zij zo iets hebben meegemaakt. 

Positief zijn
Toen ik door kreeg dat het bij mij niet zo snel zou 
gaan, lukte het om over te stappen op dingen die 
positief voor me zijn. Ik leerde over voeding en ben 
heel anders gaan eten en ik ben gaan wandelen, 
wandelen en nog eens wandelen. 
Dat doe ik allemaal nog steeds. Zo ben ik mijn 
eerste vijf jaar goed doorgekomen, hierover heb ik 
in Nieuws 42 geschreven.

De laatste tijd komt dat Einde toch steeds vaker 
in beeld. Zo tobt een dierbare lotgenoot enorm 
over zijn mogelijk niet al te lange leven. Gelukkig 
zoekt hij hulp, maar toch, zijn verdriet zorgt ook 
dat het bij mij weer knaagt. Ik las op pagina 
143 van het Logboek Prostaatkanker: ‘Mannen 
die voor hormonale therapie kiezen, rijden in 
principe op de weg die eindigt bij de dood door 
prostaatkanker’. Het gaat weliswaar over een 
T3 tumor (buiten het kapsel) maar toch, ik met 
mijn uitzaaiingen heb immers ook hormonale 
therapie. Op pagina 225 las ik: ‘Prostaatkanker 
leidt alleen tot de dood als hij is uitgezaaid’. 
Gelukkig staat er ook dat de route daarheen 
heel verschillend kan zijn. Het hangt er maar net 
van af van welk punt je vertrokken bent en wat 
je onderweg hebt meegemaakt. Maar toch, érg 
ongemakkelijk.

Ik weet heel goed dat ook ik vroeg of laat voor 
de bijl ga, of aan de prostaatkanker, of aan een 
andere ziekte als gevolg van de bijwerkingen. Ik las 
onlangs het boekje ‘Tussenland, over leven met de 
dood in je schoenen’ van Jannie Oskam. ›

Ik sliep niet 
meer totdat 

mijn testament 
was opgemaakt

‘Een
ongemakkelijke 

Waarheid’

Evaringsverhaal

‘Tussenland’ kan soms eenzaam zijn
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Als je weet dat je als gevolg van je ziekte op weg 
bent naar de dood, niet meer in het land van de 
Gezonden bent, maar ook niet bij de Stervenden, 
dat is het ‘Tussenland’. Een intrigerende 
benadering. Aan de ene kant ervaar ik dat ook zo, 
vooral door reacties van anderen. Als ze horen dat 
ik kanker heb (zelfs als ik zeg dat ‘het echt een 
trage vorm is hoor’) dan komt er een treurige blik 
in hun ogen en wordt een gewoon gesprek voeren 
vaak lastig. Iemand zei dat ze een kaarsje voor me 
zou opsteken in de kerk. Ik bedoel maar, op die 
momenten zie ik de Zeis niet maar wel weet ik dat 
hij achter de deur staat. Vaak vertel ik niet meer 
dat ik ziek ben. ‘Tussenland’ kan soms eenzaam 
zijn. 

Genieten van het nu
Gek genoeg ervaar ik dat ‘Tussenland’ vanuit mezelf 
gezien niet meer zo. Na die eerste maanden ben ik 
veel positiever gaan denken en leven, dat het glas 
niet half leeg maar half vol is, dat kleine dingen 
er toe doen, dat je moet genieten van het NU en 
van gewone dingen, dat je moet liefhebben, van 
mensen, van dieren, van de natuur. Ik heb altijd 
geweten dat er aan mijn leven ooit een einde komt. 
‘Met de geboorte start de route naar het sterven’ 
hoorde ik eens. Dat is voor mij dus niet anders, 
al zal mijn route wellicht korter zijn. Maar wie kan 
dat zeggen? Ik ben lang geleden al eens 
bijna gestorven door een haperend hart, 
wie weet wat er nog meer komt? Wat te 
denken van een ongeluk? Ik heb besloten 
dat ik niet bijzonder ben. Zoals iedereen 
weet ik niet wat me nog te wachten staat. 
Natuurlijk doe ik alles om mijn route te 
verlengen. Mijn tijd gebruik ik zo goed 
als het kan voor dingen die ik belangrijk 
vind, zoals mijn vrouw, mijn kinderen, 
familie en vrienden. Ik ben actief in de 
buurt en probeer invloed uit te oefenen 
voor meer natuur en een gezond klimaat. Ik wens 
mijn kleinzoon ook nog een mooi leven toe. 
LEVEN met kanker, dát is dus wat ik doe. n

Voor vragen over prostaatkanker, over levensverwachting, 
behandeling en nog veel meer, kun je altijd bellen met 
de lotgenotentelefoon van de PKS (0800-9992222). Zij 
staan altijd voor je klaar. Als je wilt kun je met mij contact 
opnemen via de redactie.

Hans Overbeeke tijdens één van zijn wandelingen

Prostaatkanker 
leidt alleen tot 
de dood als hij 
is uitgezaaid
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Voorlichtingsbijeenkomsten Waar Plaats Datum Tijd

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 7 juli 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Maastricht 14 juli 19.00/20.30

Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Parkstad Heerlen 18 juli 14.00/15.30

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 18 juli 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Roermond 20 juli 14.00/15.30

Mannen in gesprek Inloopcentrum Viore Hilversum 29 juli 14.00/15.30

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 4 augustus 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Weert 10 augustus 14.00/15.30

Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Maastricht 11 augustus 19.00/20.30

Lotgenotenbijeenkomst Bernhoven Ziekenhuis Uden 24 augustus 10.00/12.00

Mannen in gesprek Inloopcentrum Viore Hilversum 26 augustus 14.00/15.30

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 1 september 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Maasziekenhuis Pantein Beugen 2 september 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Toon Waalwijk 7 september 14.00/15.30

Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Maastricht 8 september 19.00/20.30

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Midden Brabant Tilburg 12 september 14.00/15.30

Lotgenotengroep 
Prostaatkanker Inloophuis ’t Praethuys Alkmaar 13 september 10.30/12.00

Lotgenotenbijeenkomst Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom 13 september 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Carma Naaldwijk 13 september 15.30/17.00

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Scarabee Leiden 15 september 10.30/12.30

Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Parkstad Heerlen 19 september 14.00/15.30

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Eindhoven 19 september 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Honingraad Breda 19 september 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Roermond 21 september 14.00/15.30

Interactieve 
Prostaatkankerbijeenkomst Ann Taveirne Heerhugowaard 21 september 19.30/21.30

Lotgenotenbijeenkomst LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer 22 september 10.15/12.00

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Debora Delft 27 september 16.00/17.30

Mannen in gesprek Inloopcentrum Viore Hilversum 30 september 14.00/15.30

44
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Stuur uw oplossing van de puzzel voor 1 augustus 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. 42

G. Quarré, Alphen aan den Rijn
Sjef Schrijen, Bocholtz
G.N. Termorshuizen, Druten

De oplossing van de puzzle uit Nieuws 42 luidde:
Sectoroverleg defensie

do
or
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irr

y 
Ko

om
an

s

Puzzel / woordzoeker 

Na het wegstrepen van de gegeven sporten en sporttermen vormen de overgebleven letters drie sporten. Deze drie sporten 
vormen de oplossing van deze woordzoeker. 

atletiek gewichtheffen record trampoline worstelen 

badminton goud roeien turnen zeilen 

basketbal  honkbal  schermen  vijfkamp  zilver 

boksen  judo  score  voetbal  zwembad 

brons  medaille  start  volleybal  zwemmen 

finish  olympiade  tennis  waterpolo 

fysiek  paardensport  tijdrit  wielrennen 

45
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(Alle nummers zijn te zien op onze website. Die is te bereiken via www.prostaatkankerstichting.nl, 
klik op die site op de button ‘Voor u’, vervolgens op de knop ‘Magazine Nieuws’ en maak daar uw 
keuze van het gewenste nummer.)
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21 Interview Theo van Vliet
27 Abirateron
31 Intimiteit, liefde en gemis 
33 Penisverkorting na prostatectomie
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43 PKS oproep concentratie van zorg

 Nr 38 maart 2021
8 Palliatief leven met prostaatkanker
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37 Hyperbare zuurstoftherapie
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 Nr 37 december 2020
5 Robot gestuurde MRI- biopsie
7 Bestraling in HMC in Corona-tijden
17 Anser prostaatnetwerk
25 Homoseksualiteit en prostaatkanker
28 Rode verrassing
33 Enquête uitslag meer bewegen
41 Theranostics: diagnose en behandeling
43 Materialisme of tijd?
50 Waarom geen ULO-tje?

 Nr 36 september 2020
5 Focale behandeling gelokaliseerd pk
13 Ralph Vermeere: zelf in actie komen
17 NFK: bewust voor ziekenhuis kiezen
19 Prostaatkankerwijzer.nl
27 Gewichtsverandering tijdens kanker, deel 2

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

pag.  Nr 42 maart 2022
5 Eerste jubileum Hans Overbeeke
7 Mogelijkheden en beperkingen
9 Langer leven en genieten Christian Oerlemans
11  Late zenuwschade door bestraling
13 NEXT-PRO beweegprogramma
15 Homoseksualiteit en prostaatkanker
17 Ketogeen dieet
19 Bekkenbodem spieren en myofeedback
23 Ervaringsverhaal Peter de Kleijn
26 Kleinkinderen (René Landman)
29 Ervaringsverhaal Piet Vasseur

 Nr 41 december 2021
5 Praat (niet te laat) over je prostaat!
6 Campagne voor huisartsen
9 Second opinion Christian Oerlemans
11  Belang van andrologie bij pk
13 PK behandeling - einde seksleven?
15 Bekkenfysiotherapie
17 Feit en fictie informatiebronnen
19 Depressie (ervaringsverhaal)
23 Ervaringsverhaal Richard
25 P-spot (P van Prostaat of Pijn)
29 Reinier Haga Prostaatkankercentrum
33 Meedenken over soort behandeling
44 Prof. Gerritsen naar Reinier Haga PKC
45 Voeding en kanker
48 Ervaringsverhaal Gerko Arends

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

Waar schreven wij over de 
laatste 2 jaar?

46



47

Prostaatkankerstichting
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht 
Telefoon: 088 0029730 
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
Website: www.prostaatkankerstichting.nl 
ING Bankrekening nr. NL90INGB0006206109
t.n.v. Prostaatkankerstichting te Utrecht
 
Voorzitter
Kees van den Berg

Secretaris
Rien Knol    

Penningmeester
Jan Philipsen    

Bestuurslid - Regiozaken  
Will Jansen

Bestuurslid - Kwaliteitszorg
Gerard van Dam

Bestuurslid - Vrijwilligerszaken
Harry Boogh

Coördinator - Lotgenotencontact
Wim Lammers
lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl 

Bestuursondersteuning
Agnes Pap 
agnes.pap@prostaatkankerstichting.nl

Sponsorwerving
Agnes Pap en Rien Knol

Regiovertegenwoordigers:
Namen, telefoonnummers en e-mail adressen  
zijn op te vragen bij het secretariaat, 
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl

Raad van Advies
De namen van de leden van de Raad van Advies staan op 
onze website www.prostaatkankerstichting.nl

Colofon
Nieuws, magazine van de Prostaatkankerstichting

Redactieadres Nieuws: Postbus 8152, 3503 RD Utrecht
redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl

Redactie
Harry Boogh, Marijke Galgenbeld, Harm Kuipers, 
Cees Meijer, Wim Nak, Bert Westerink

Vormgeving
John de Jong, DVM United, Amersfoort. www.dvmunited.nl

Druk
Senefelder-Misset, Doetinchem. Oplage 6.750 ex. 
ISSN 2212-8948

Kopij voor Nieuws 44, september 2022, inzenden voor
15 augustus 2022 aan: 
redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl

Disclaimer
Aan de samenstelling van deze publicatie is de uiterste zorg besteed. Desondanks kunnen er onjuistheden in voorkomen. 
Redactie, uitgever en de Prostaatkankerstichting zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam 
opgenomen artikelen. Prostaatkankerstichting accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het 
gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Prostaatkankerstichting brengt tips, nieuws en verhalen. 
Niet alleen in dit magazine, maar ook via onze nieuwsbrief 
per e-mail.

Wil je deze ontvangen en op de hoogte blijven van onze 
activiteiten? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief via 
www.prostaatkankerstichting.nl

E-mail nieuwsbrief Prostaatkankerstichting



Prostaatkankerstichting:

biedt lotgenotencontact

geeft voorlichting en informatie

behartigt de belangen van 
mannen met prostaatkanker 
en hun naasten

stimuleert wetenschappelijk 
onderzoek

•

•

•

•

Postbus 8152, 3503 RD Utrecht | secretariaat@prostaatkankerstichting.nl | telefoon: 088-0029730
www.prostaatkankerstichting.nl


