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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  
Meer aandacht voor psychosociale  
zorgbehoeften 
Behandelopties bij (CRPC)
Patiëntgerichte samenwerking

Verder
Lutetium-PSMA therapie zinvol in vroeg 
stadium
PKS donateursdag 2022 

Interessant   
Ik ga straks wel plassen
Uitbehandeld?
Genieten wil ik, elke dag 

Rubrieken 
Column Christian Oerlemans
Agenda
Puzzelpagina
Waarover publiceerden wij

16 

27
35

11

13

33
41
44

9
48
53
54

3



44

Van de voorzitter 
Bij thuiskomst van een mooie vakantie in Italië kreeg ik het verdrietige 
bericht dat een zeer gewaardeerd collega bij NFK niet lang meer te 
leven heeft. Ik heb veel met hem samengewerkt bij en voor NFK. Onder 
andere om het werk van de verschillende kankerpatiëntenorganisaties 
nog beter bij KWF voor het voetlicht te krijgen. Dick Plomp, de collega 
waar ik over schrijf, was belangenbehartiger pur sang. Vanuit zijn 
ervaringsdeskundigheid wist hij te verbinden. Hij heeft veel bereikt en 
betekend voor patiënten die leven met de diagnose kanker. Eind augustus 
overleed hij en dat heeft me erg geraakt. Veel te jong om nu al afscheid 
van het leven en van zijn dierbaren te moeten nemen. Het maakt eens te 
meer duidelijk waarom we ons als Prostaatkankerstichting sterk maken 
voor de belangen van onze patiënten.  

We zien steeds meer patiënten die op of rond hun vijftigste geconfronteerd 
worden met de diagnose prostaatkanker. Daarom zijn we ons sinds 
deze zomer meer gaan richten op de jongere patiënten en hun 
ondersteuningsbehoeften. Vaak werken zij nog (voltijds). Het combineren 
van de diagnose prostaatkanker met hun carrière brengt soms flinke 
uitdagingen met zich mee. Op onze website hebben we nu een splitsing 
gemaakt tussen ervaringsverhalen van mannen vanaf 50 jaar en verhalen 
van mannen van 60 jaar en ouder. Daarnaast is op Kanker.nl een 
gespreksgroep gestart voor en door jongere prostaatkankerpatiënten. 
Deze voorziet duidelijk in de behoefte. Vanaf dat het gesprek gestart is, 
zijn er al bijna veertig reacties gekomen. We blijven ons onverminderd 
inzetten voor de vroege opsporing van prostaatkanker. Vroegdiagnostiek 
wordt al veel vaker dan eerder toegepast. Onze boodschap: ‘Wees er op 
tijd bij, dan is genezing veelal mogelijk’.  

Nieuwe studies
Kent u Stichting DUOS al? Op de website van Stichting DUOS staan 

veel nieuwe studies beschreven. Dit zijn over het algemeen 
onderzoeken naar nieuwe geneesmiddelen voor patiënten in een 
gevorderd stadium van de ziekte. De speciale patiëntenpagina 
beschrijft de (nieuwste) behandelingen bij prostaatkanker. 
We delen regelmatig hun berichten via onze kanalen. Ook via 
onze eigen website houden we u graag op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen in behandeling en diagnostiek. 

Begin juni hebben we tijdens een geslaagde Donateursdag 
in het AFAS Theater in Leusden gevierd dat de 
Prostaatkankerstichting 25 jaar bestaat. We waren blij met de 
grote opkomst, zeker omdat we twee jaar lang geen landelijke 

bijeenkomst konden organiseren. Kon u niet aanwezig zijn op 10 juni? 
Alle presentaties zijn online beschikbaar via onze website. Een exemplaar 
van het speciale jubileummagazine is te verkrijgen via ons secretariaat. 
De voorbereidingen voor de Donateursdag van volgend jaar zijn gestart. 
Laten we hopen dat corona ook dan geen roet in het eten gooit! n

Kees van den Berg
Voorzitter

Onze boodschap:Onze boodschap:
‘Wees er op tijd bij, ‘Wees er op tijd bij, 
dan is genezing veelal dan is genezing veelal 
mogelijk’mogelijk’
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  Wim Nak 

Kees oogt als een buitengewoon fitte man. Hij is 

nu 62 jaar en beweegt veel. Op het moment van 

het interview heeft hij net de Vierdaagse van 

Nijmegen gelopen. Maar daarbuiten regelmatig 

op de racefiets met een paar groepen en in een 

hardloopgroep hardlopen. 

Hij heeft in zijn leven vijf hele marathons gelopen, 
de vijfde zelfs nadat zijn lichaam al aangetast was 

door de behandeling van prostaatkanker.
In Brabant verzorgt Kees jaarlijks zo’n 
20 lotgenotenbijeenkomsten. Hij doet dat in 
inloophuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en 
Oosterhout. Op elk adres vijf keer per jaar.
‘Dat is wel genoeg’, vindt Kees, ‘nog meer zou voor 
mij teveel worden. Nu ga ik ontspannen naar de 
bijeenkomsten en kom er ook ontspannen weer 
van terug.’

Wie komen er op de lotgenoten bijeenkomsten?
Kees: ‘dat is best gevarieerd, niet alleen lotgenoten, 
soms komen de partners mee. Dat wordt als prettig 
ervaren, want prostaatkanker heb je niet alleen, de 
partners en gezinsleden thuis delen helaas mee in 
de nare gevolgen ervan. › 
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Lotgenoten bijeenkomsten

Kees Gosens, 
een vrijwilliger in 
beweging

Kees Gosens, net klaar met de Vierdaagse van Nijmegen 2022.
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Er komen niet alleen mannen voor wie de diagnose 
nog vers is, maar ook lotgenoten die al langer 
prostaatkanker hebben. De nieuwelingen hebben 
vaak behoefte aan ondersteuning bij het nemen 
van ingrijpende beslissingen. De deelnemers 
geven zeker geen behandeladviezen, maar kunnen 
als ervaringsdeskundigen goede 
tips geven, bijvoorbeeld op het 
gebied van incontinentie. 
De mannen die al eerder 
geweest zijn willen graag aan 
lotgenoten vertellen hoe zij 
hun ziekte beleven en elkaar 
helpen met hoe om te gaan met 
de ziekte. Alleen al het daar 
treffen van een goed luisterend 
oor kan voor lotgenoten van 
groot belang zijn. In de eigen 
omgeving is het immers niet 
altijd gemakkelijk om open over 
de problemen onder de gordel 
te praten.’

Maak je verslagen van de bijeenkomsten?
Kees: ‘nee, dat doe ik niet. Wat daar gezegd wordt, 
blijft daar. We houden ook niet bij wie er aanwezig 
zijn geweest. Uit privacy overwegingen. Dat maakt 
het voor de deelnemers ook gemakkelijker om 
heel open te praten over persoonlijke problemen 
met betrekking tot prostaatkanker. Ik heb het zelf 
meegemaakt, in de eerste jaren nadat ik kanker 

kreeg, dat de kanker bij ons in huis een heel 
vervelende rol ging vervullen tussen mijn vrouw 
en mij. De kanker is uiteindelijk ook weer uit 
ons huis verdwenen, al weten we zelf niet meer 
wanneer…... Samen met lotgenoten over dergelijke 
problemen praten, dat helpt.’

Maak je reclame voor de lotgenoten 
bijeenkomsten?
Kees: ‘dat is erg moeilijk, maar het zou wel heel 
nuttig zijn. Soms wil de plaatselijke krant de 
aankondiging van een bijeenkomst wel opnemen, 
maar vaak lukt dat niet. De data en tijden worden 
bekend gemaakt door de inloophuizen en via het 
secretariaat van de PKS. En deelnemers kunnen 
een ander uitnodigen en meenemen naar de 
bijeenkomst.
Het aantal mensen dat de bijeenkomsten bezoekt 
varieert nogal. Meestal ongeveer een handvol, 
maar ook wel eens het dubbele. En een heel 
enkele keer komt er niemand opdagen en ben ik 
voor niks naar het inloophuis gekomen.’

Verzorg je deze bijeenkomsten altijd alleen?
Kees: ‘tot nu toe wel helaas. Soms wil een 
medewerker/ster van het inloophuis wel 
aanschuiven en dat mag natuurlijk. Het is voor 
mij geen probleem om deze gesprekken alleen 
te houden, maar enige back-up zou zéér welkom 
zijn. Dus als er nog een donateur is die dit werk 
ook wil doen, meld dat alsjeblieft. Je kunt bij mij 
meelopen en daarna voor opvang zorgen als ik een 

keer niet kan.’

Hoe zit het met jouw eigen 
prostaatkanker?
Kees: ‘ in 2013 begon ik wat te 
kwakkelen. De oorzaak was niet 
meteen duidelijk, maar zo’n zeven 
maanden later werd vastgesteld 
dat ik prostaatkanker had, 
PSA 70, Gleason score 6 en 7. 
Op 13 juni 2014 werd ik geopereerd 
met de bedoeling de prostaat 
eruit te halen. Maar de prostaat 
is blijven zitten. Tijdens de 
operatie werden uitzaaiingen in 

de lymfeklieren gezien. Een dag na de operatie 
kwam de uroloog die de operatie had uitgevoerd, 
speciaal voor mij naar het ziekenhuis om uitleg te 
geven over ‘hoe-en-wat’. Nu werd ik overdragen 
aan oncologie en was mijn behandeling bij 
urologie voorlopig beëindigd. Bij oncologie werd 
direct gestart met chemo (10 ‘giften’ met een 
interval van drie weken). ›

Prostaatkanker Prostaatkanker 
heb je niet alleen, heb je niet alleen, 
de partners delen de partners delen 
helaas mee in de helaas mee in de 
gevolgen ervangevolgen ervan
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Kees Gosens
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In april 2019 werd er bij een reguliere 
CT- en botscan een verdachte 
plek in de urineleider gezien. 
Daar is vervolgens het verdachte 
stukje uitgehaald (41 mm). De 
snijranden bleken niet schoon 
te zijn. Na bijna twee jaar zorgde 
dit voor een verhoging van de 
PSA. Er volgde een behandeling 
met hormonen en prednison, 
wat nog altijd mijn huidige 
behandelplan is.”

Ondanks dit alles sport jij veel. 
Helpt dat?
Kees; ‘jazeker helpt dat. Ik sport inderdaad veel, 
zowel wandelen en toerfietsen als hardlopen. 
Niet alleen om mijn conditie zo goed mogelijk op 
peil te houden, maar ook om wanneer dat nodig 
is mijn hoofd leeg te maken. 
In de coronaperiode kreeg ik tijdens een 
telefonisch consult te horen dat mijn PSA was 
gestegen van 11 naar 23. Dat was flink schrikken! 

Met een hoofd vol zorgen ben ik in mijn eentje 
een halve marathon gaan lopen. 
Na 1 uur en 50 minuten, best 
snel, was mijn hoofd weer leeg 
en kon ik weer lachen.

Naar mijn vier lotgenoten-
bijeenkomsten ga ik bij voorkeur 
op de fiets. Daar voel ik me goed 
bij en het helpt vast wel om 
mijn immuunsysteem zo sterk 
mogelijk te houden.”

Heb je nog een advies voor lotgenoten?
Kees: “laat je niet neerdrukken door je ziekte. 
Hou je neus en hoofd omhoog en blijf trots 
op wat je ondanks die ziekte nog wèl kunt en 
presteert. Ik ben er mezelf terdege van bewust 
dat ik erg veel geluk heb dat ik dit alles 
nog kan!” n

Hou je neus en Hou je neus en 
hoofd omhoog en hoofd omhoog en 
blijf trots op wat je blijf trots op wat je 

nog wel kuntnog wel kunt
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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/
Instagram: @prostaatkankerstichting

Wij zijn 
ook actief 
op social 
media 
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Omdat steeds vaker jongere mannen (rond 50 jaar) 

gediagnosticeerd worden met prostaatkanker 

is het ook belangrijk daar meer aandacht aan te 

besteden. 

Wanneer je op jongere leeftijd te maken krijgt 
met prostaatkanker, word je met veel problemen 
geconfronteerd. Sommige van deze problemen zijn 
misschien hetzelfde bij de jonge als bij de oudere 
prostaatkankerpatiënt, maar zullen anders worden 
ervaren en verwerkt.
De jonge prostaatkankerpatiënt werkt en sport 
vaak nog, de kans is groot dat hij een actief 
seksueel leven heeft en hij heeft dikwijls een druk 
sociaal leven. Hij kan tijdens en na de behandeling 
te maken krijgen met onder andere vermoeidheid, 
incontinentie en impotentie. 
De Prostaatkankerstichting wil aan deze groep 
meer aandacht gaan besteden, want hier blijkt 
duidelijk behoefte aan te zijn. Wij zijn tot een 
aantal actiepunten gekomen, waarvan wij er hier 
een aantal noemen:

Op de website van de PKS wordt aandacht besteed 
aan de jonge prostaatkankerpatiënt en werk. Dit 
kunt u vinden op prostaatkankerstichting.nl, onder 
‘Leven met prostaatkanker’.

De ervaringsverhalen zijn gesplitst. Zo kan iemand 
eenvoudig kiezen over welke leeftijd hij wil lezen. 
Te vinden op prostaatkankerstichting.nl, onder 
‘Leven met prostaatkanker’. 

We hebben een Instagram account aangemaakt,
te vinden op: @prostaatkankerstichting. 

In de gespreksgroep over prostaatkanker op 
Kanker.nl is een gesprek gestart. De titel van het 
gesprek is 'Ervaringen van mannen tussen de 
45 en 59 jaar met prostaatkanker'.
U vindt de gespreksgroep over 
prostaatkanker via kanker.nl 
-> ervaringen van anderen -> 
gespreksgroepen 
-> prostaatkanker.
Of scan de QR code hiernaast. 
Een account aanmaken en 
inloggen is verplicht en dit zorgt tevens voor de 
benodigde privacy. 

Alle jongere prostaatkankerpatiënten, die wij 
binnen de Prostaatkankerstichting kennen, worden 
attent gemaakt op het bestaan van deze groep. 
Wij hopen dat deze mannen elkaar kunnen gaan 
vinden in de uitwisseling van problematiek en 
ervaringen. Wellicht kunnen ook emoties gedeeld 
worden.

In elke editie van Nieuws willen wij graag 
een artikel toevoegen over deze jongere 
prostaatkankerpatiënt. Dit kan een informatief- of 
ervaringsverhaal zijn. Wij stellen uw inbreng zeer 
op prijs en horen graag over welke onderwerpen u 
meer zou willen lezen. n

De jongere prostaat-
kankerpatiënt
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Omdat ik op de bodem van de put nogal aan het 

modderen was, ging ik voor consult naar mijn 

vriend en arts Rob Schepman. 

Ik had mijn prachtige huis, op de heuvel tussen 
de sinaasappelplantages, met hartpijn verkocht. 
Ooit had ik het met toekomstperspectief 
ontworpen in vreugdevolle tijden toen ik nog 
geen idee had van prostaatkanker. Ja, er is een 
leven vóór prostaatkanker. Erna natuurlijk ook, 
maar je weet dan niet hoe lang nog. De broer van 
een vriend, allebei prostaatkanker - er is immers 
een genetische risicofactor*- heeft het na de 
diagnose maar vier jaar volgehouden. 
Mijn vriend, dat vind ik nogal controversieel, 
die zit al tien jaar in 
afwachting. Oplettend 
afwachten, of ook wel 
zorgelijk afwachten. 

Hij heeft het, jawel, maar 
omdat het laaggradig is – 
lage Gleason score – kijkt hij 
elke drie maanden oplettend 
naar zijn stijgende PSA, die 
inmiddels volwassen begint te 
worden. 
'Jeetje man, ik maak me al zorgen over een score 
van vijf'. 'Ja, maar jij hebt geen prostaat meer en 
ik wel. Mijn arts zegt dat het geen kwaad kan en ik 
voel me prima.' 
Sja, de meningen zijn nog altijd verdeeld in 
prostaatkankerland. 

Einde verhaal
Terug naar mijn gemodder in de put. We hadden 
een vreselijke ontruiming achter de rug. Ik ben 
vaak verhuisd in mijn leven, maar deze keer 
voelde het alsof ik mijzelf ontruimde. Ik zat 
tussen bergen volle verhuisdozen en had me nog 
nooit zo leeg gevoeld. Einde verhaal dacht ik, 
deze bergen ga ik niet meer beklimmen. 

Mijn echtgenote raakte in paniek, belde mijn 
zoons en eerder genoemde vriend en dokter, 
die op zondag langs kwam. Sja... ik vertoonde 
duidelijke verschjnselen van een diepe depressie, 
waaraan mijn protocollaire testosteronremmende 
hormoonbehandeling uiteraard had bijgedragen. 
Mijn artsvriend vond een bloedonderzoek 
nodig en maakte een flinke werklijst voor 

het laboratorium (114 euro, 
vergoeding door Zorverzekeraar 
later geweigerd) en hij gaf 
me een recept voor een SSRI 
(Selective Serontonin Reuptake 
Inhibitor),waarvoor mijn vrouw 
in de apotheek 8 euro betaalde, 
dus daar had ik geen ZorgDirect 
voor nodig. (Medicijnen zijn in 
Portugal zowat gratis, maar 
voor vrij verkochte huismiddelen 

betaal je een hoge belastingbijdrage). 

Terug naar mijn bloedonderzoek: alles prima, 
maar mijn PSA bleek ineens gestegen van drie 
naar vijf. En mijn DHEA niveau bedenkelijk laag. 
Ojee. Nu komen we op glad ijs. Want DHEA, een 
belangrijk lichaamseigen hormoon, ›

De meningen zijn De meningen zijn 
nog altijd verdeeld nog altijd verdeeld 

in prostaat-in prostaat-
kankerlandkankerland

Je doet wat je kunt

Christian Oerlemans, oud-reclameman 
(o.a. Even Apeldoorn Bellen) en auteur van thrillers, 
romans, kunst- en reclameboeken en gedichten.
www.christian-oerlemans.net
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is controversieel. Het wordt 
gemaakt in de bijnierschors en 
omgezet in allerlei goeds voor 
je lijf, maar ook in een beetje 
testosteron. Dus volgens protocol 
slecht voor prostaatkanker. 
Daarom slik je die verwenste 
testosteronremmende hormonen 
waarvan je depressief kunt worden en vooral 
ook erg moe. Het schijnt dat wetenschappers 
hier anders naar kijken. De testosteron-invloed 
is dermate gering dat DHEA juist nodig is om 
prostaatkankermannen vitaal op de been te 
houden. Want DHEA zorgt voor energie, voor 
serotonine tegen depressiviteit, voor betere 
immuniteit en minder snelle veroudering...

Uit de put geklommen
Enfin, een ethisch medisch dilemma als ik mijn 
bevriende arts mag geloven. 
Daar zit je dan met je prostaat. Of in mijn geval 
zonder prostaat. Twijfels, al die humeurbedervende 
twijfels! De één zegt dit, een ander weet het beter 
en een derde zegt dat hij/zij niets meer voor je kan 
doen.
Slik ik nu DHEA? Nee. Slik ik de SSRI medicatie? 
Nee. Ik ben op eigen kracht en de hulp van een 
lieve kleindochter weer uit de put geklommen. 

Wel slik ik (nog) meer vitaminen, 
vooral B6(Niacin) en B12, D3, zinc en 
nog een handjevol andere. Ook slik 
ik lijnzaadolie. En super enzymes, 
dat zijn eiwitten die als katalysator 
werken in mijn lichamelijke 
biochemische fabriek en allerlei 
stofwisselingsprocessen versnellen. 

Of het helpt? Ach, je doet wat je kunt. En het is 
goed voor de stoelgang, is mij gebleken.

* Even terugkomend op de risicofactoren.
Mannen lopen meer risico na hun vijftigste en 
zeker als het in de familie vookomt, zoals bij 
vader of broer. In ons land krijgen jaarlijks zo'n 
12.000 mannen prostaatkaner en gaan er slechts 
3.000 dood. Toch een hoopgevende score. Minder 
hoopgevend is – volgens 'ProstateCancerUK 
– dat één op de acht mannen in zijn leven 
prostaatkanker krijgt en dat dit voor donkerhuidige 
mannen zelfs één op de vier is. Ik ben geen 
rekenwonder, maar volgens mij lopen er in 
Nederland al gauw een miljoen mannen rond 
met prostaatkanker. En wereldwijd misschien wel 
vijfhonderdmiljoen. Ik vraag mij wel eens af of 
onze kanker in de wereld wel serieus genoeg wordt 
genomen. n

Praten over kanker kan lastig zijn. Laat staan om hetzelfde 
verhaal telkens te moeten herhalen. Er is sinds kort een 
nieuwe app, Stamps, waar iemand op eenvoudige wijze 
zijn verhaal kan opschrijven, van foto’s voorzien en kan 
delen met betrokkenen. Via mail of WhatsApp nodig je 
belangstellenden uit om jouw verhaal in de app te volgen.

Stamps biedt een veilige omgeving waar geen reclame of 
nieuwsberichten tussendoor komen. Volgers van patiënten 
kunnen in de app een berichtje, kaartje of bloemetje sturen. 
Het gebruiken van de app heeft diverse voordelen voor 
patiënten maar ook voor hun netwerk. Een patiënt kan 
zonder dat het veel tijd en energie kost zijn hele netwerk 
informeren door op één plek op te schrijven hoe het met 
hem gaat.

Patiënten kunnen later eenvoudig hun eerdere ervaringen 
teruglezen. Doordat volgers in de app op diverse manieren 
hun medeleven kunnen uiten, zullen patiënten steun 
ervaren. Volgers kunnen wanneer en waar het hun past 
de updates van hun dierbare lezen. Er is geen drempel 
om contact te onderhouden. Stamps is een gratis app, 
beschikbaar in de App store en Google Play Store.
Wellicht ken jij iemand voor wie deze app waardevol kan 
zijn? 

Meer informatie via stamps-app.com.

Mijn PSA bleekMijn PSA bleek
ineens gestegen ineens gestegen 
van drie naar vijfvan drie naar vijf

Gratis app voor 
communicatie 
als je kanker 
hebt
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  Dr. André N. Vis, uroloog Amsterdam UMC

Onlangs is in het Amsterdam UMC de SHEPHERD 

studie van start gegaan. Met deze studie hopen 

de onderzoekers aan te tonen dat de vroege 

inzet van Lutetium-PSMA therapie, nog voor 

de operatie, zorgt voor een verbetering van de 

uitkomst van de patiënt met prostaatkanker.

Hoe verloopt dit onderzoek?
De patiënt wordt vooruitlopend op de operatie 
eerst behandeld met twee kuren Lutetium-
PSMA therapie (in het Amsterdam UMC). En zes 
weken na de tweede kuur worden de prostaat 
en lymfeklier(en) verwijderd met een robot 
geassisteerde operatie in het AVL/NKI.
Ten eerste wordt er bij de studie gekeken 
of de operatie haalbaar is, en er zich geen 
moeilijkheden voordoen bij het uitvoeren van 
de operatie. 

Vervolgens worden na de operatie de prostaat 
en lymfeklieren uitvoerig onderzocht. Daarbij 
wordt bekeken of de kankercellen in de prostaat 
anders dan anders zijn en of de lymfeklieren zijn 
aangedaan.

Tenslotte wordt de patiënt gevolgd om te 
bezien wat het lange termijn effect is van de 
Lutetium-PSMA therapie en of er sprake is van 
bijwerkingen. Uit eerdere studies is gebleken dat 
ernstige bijwerkingen gelukkig maar heel weinig 
voorkomen. 

De onderzoekers hopen dat de mannen die deze 
Lutetium-PSMA therapie krijgen minder vaak last 

krijgen van terugkerende 
prostaatkanker dan 
mannen die alleen 
de operatie hebben 
ondergaan. Immers, 
de Lutetium-PSMA 
therapie pakt niet 
alleen de prostaat en 
lymfeklieren aan, maar 
ook de niet zichtbare 
prostaatkankercellen die 
mogelijk elders in het 
lichaam aanwezig kunnen 
zijn. 

Deelnemers gezocht
Voor de studie zijn mannen nodig die onlangs 
de diagnose prostaatkanker hebben gekregen 
met op een PSMA-scan aanwijzingen voor een 
beperkt aantal lymfeklieruitzaaiingen (minimaal 
1, maximaal 3) en al op de planning staan 
voor robot geassisteerde prostatectomie en 
lymfeklierverwijdering.
Wanneer dat bij u het geval is en u wilt 
deelnemen aan de studie dan kunt u zich 
melden bij: a.vis@amsterdamumc.nl of 
d.meijer2@amsterdamumc.nl.
Op de polikliniek urologie van het Amsterdam 
UMC wordt dan eerst nauwkeurig gekeken of u 
aan alle voorwaarden van deelname voldoet.

Donateurs gezocht
De studie wordt gefinancierd met crowdfunding. 
Er is al veel geld opgehaald, voldoende om de 
studie te durven starten. Maar er is nog zo’n 
€ 60.000,- nodig om straks echt alle deelnemers 
te kunnen behandelen met deze extra 
Lutetium-PSMA therapie vooraf. 
De onderzoekers hopen te kunnen aantonen dat 
een behandeling met Lutetium-PSMA veel breder 
beschikbaar moet worden gesteld voor patiënten 
met prostaatkanker, in alle fasen van de ziekte.

Wanneer u ook van mening bent dat dit 
een loffelijk streven is dat uw financiële 
ondersteuning verdient, elk bedrag is welkom, 
neem dan contact op met Dr. A.N. Vis, uroloog 
(a.vis@amsterdamumc.nl) of Bianca Piek 
(T: 020-5662583 | E: b.a.piek@amsterdamumc.nl). 
Dat helpt de onderzoekers enorm! n 1111

Lutetium-PSMA therapie 
zinvol in vroeg stadium?

Er is nog zo’nEr is nog zo’n
€ 60.000,- nodig € 60.000,- nodig 
om straks echt om straks echt 
alle deelnemers alle deelnemers 

te kunnente kunnen
behandelenbehandelen



12

Gisteren is de kapper geweest. Ze heeft alleen 

de puntjes gedaan, voor het volume. Mijn haar is 

langer dan ooit. 

Het is veel langer dan toen ik in mijn jonge jaren 
voor het eerst mijn haar liet groeien omdat je 
anders niet goed kon luisteren naar de muziek 
van de Rolling Stones en Led Zeppelin. In de jaren 
daarna wordt mijn haar 
weer korter. Soms wel ietsje 
langer maar nooit echt lang 
zoals nu. Wel heb ik twee 
keer in mijn leven mijn hoofd 
kaalgeschoren, maar dat 
bevalt niet. Ik zie eruit als een 
crimineel, precies zoals ik me 
van binnen voel.

Het zekere voor het onzekere
Nu laat ik mijn haar groeien in verband met 
de komende chemotherapie. Een paar jaar 
geleden was de hormoonbehandeling uitgewerkt. 
Vervolgens zou ik chemotherapie krijgen en daarna 
mogelijk radiotherapie. Zodra ik het woord chemo 
hoor staan mijn haren recht overeind. Dat betekent 
dat ik na een paar behandelingen kaal kan worden, 
toch?

Ze kunnen er niet veel over zeggen. Het is mogelijk, 
maar het kan ook meevallen, ja ja. Vanaf dat 

moment heb ik het 
zekere voor het 
onzekere genomen 
en heb ik mijn haar 
laten groeien. Als het 
dan uitvalt moet het 
ook een beetje de 
moeite waard zijn en 
bovendien wilde ik ooit nog een keer mijn haar 
laten groeien als protest tegen alle schijnheilige 

onzin in de wereld.

Verwilderde oude hippie
Maar de behandeling loopt 
anders. In plaats van de 
chemo lijkt het beter om eerst 
de radiotherapie te doen en zo 
zit ik nu dus bij de vijfde van 
zes radium behandelingen. 
Maar van radium valt je haar 

niet uit en het valt nu inmiddels op mijn schouders. 
Ik doe een staartje of een knotje of ik laat 
het helemaal los hangen, waardoor ik net een 
verwilderde oude hippie ben, precies zoals ik me 
van binnen voel.

Na de radio kijken we het eerst even aan voordat 
we eventueel met de chemo beginnen. Het lijkt 
er dus op dat mijn haar nog heel wat langer zal 
worden. Ondertussen wijzen de scans uit dat de 
radium goed helpt. Zal ik die chemo eigenlijk wel 
doen? n

Chemotherapie

Ate Vegter is columnist bij het Noordhollands 

Dagblad. Hij heeft een dagelijks blog op 

Wordpress: www.atevegter.wordpress.com
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Haargroei en de verschillende behandelingen

Zodra ik het woord 
chemo hoor staan mijn 

haren recht overeind
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  Harm Kuipers 

Wegens Covid perikelen kon de PKS 

donateursdag twee jaar achter elkaar niet 

doorgaan, maar op 10 juni 2022 was er weer een 

PKS-donateursdag. De locatie was dit jaar het 

AFAS-theater in Leusden.

Er waren ongeveer 550 donateurs, 
zorgprofessionals en vertegenwoordigers 
van UOMO, de overkoepelende Europese 
prostaatkanker patiënten organisatie. De 
organisatie was uitstekend en de aanwezigen 
kregen een aantrekkelijk programma met 
goede sprekers voorgeschoteld. Nadat Kees van 
den Berg, voorzitter van PKS, de bijeenkomst 
had geopend, leidde dagvoorzitter Erik van 
Muilekom de dag op voortreffelijke wijze.

Veel bereikt
Guus de Vries, voorzitter van de Raad van Advies 
stond stil bij het 25 jarig bestaan van PKS. 
Hij gaf een helder overzicht van de 

ontwikkelingen in de afgelopen 25 jaar. 
PKS heeft zich in de loop van de jaren een 
duidelijke plek verworven in het zorgveld en er 
is in de afgelopen jaren veel bereikt. 

PKS zit aan tafel bij vrijwel alle partijen, die 
betrokken zijn bij de prostaatkankerzorg. PKS is 
een gewaardeerde en serieuze gesprekspartner. 
PKS heeft verder bijgedragen aan belangrijke 
ontwikkelingen zoals expertcentra en 
kwaliteitsverhoging van prostaatkankerzorg, 
met steeds als leidraad ‘overal in Nederland de 
beste zorg voor elke man met prostaatkanker’. ›
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PKS donateursdag 
2022 

Guus de Vries geeft helder overzicht van ontwikkeling van PKS.

PKS heeft in 25 jaar al veel bereikt

Verder

Voorzitter Kees van de Berg opent de donateursdag
Foto's: 
Gert Schutte, Almere
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Prof. van Poppel en prof. Roobol behandelden 
samen het onderwerp vroegdiagnostiek van 
prostaatkanker. Een belangrijk nadeel van 
PSA-metingen is dat daarmee vooral weinig 
agressieve prostaatkankers worden ontdekt, 
leidend tot veel over-diagnostiek en 

overbehandeling.  
De meeste prostaatkankers 
zijn langzaam groeiende, 
niet levensbedreigende 
tumoren, die meestal niet 
actief behandeld hoeven te 
worden. 
Toch overlijden in 
Nederland jaarlijks 
ongeveer 3.000 mannen 
aan prostaatkanker. Dat 
zijn de mannen met een 
agressieve vorm. Juist bij 

die groep kan ontdekking in een vroeg stadium de 
sterfte omlaag brengen. Bij alle niet bedreigende 
tumoren moet verdere diagnostiek en behandeling 
juist worden voorkomen. 

Met gebruik van risicowijzers en MRI-beeldvorming 
kan veel beter onderscheid 
worden gemaakt tussen 
agressieve en relatief 
onschuldige tumoren. 
Gebruik van deze 
risicowijzers en MRI kan 
leiden tot minder onnodige 
diagnostiek, onnodige 
biopsieën en onnodige 
behandelingen. De meeste 
winst van vroegdiagnostiek 
op sterfte is te behalen in de 
leeftijdsgroep van 50-70 jaar. 
Wanneer er prostaatkanker 
op relatief jonge leeftijd in 
de familie voorkomt, wordt 
aangeraden om al vanaf 
45-50 jarige leeftijd met  
PSA-meting te starten. 

MR-Linac
Na de lunch presenteerde prof. Langendijk samen 
met dr. Van der Voort van Zyp van het UMC Utrecht 
een nieuwe, veelbelovende bestralingstechniek, 
de MR-Linac. De prostaat blijkt vrij beweeglijk 
te zijn en ook tijdens bestraling kan de positie 
voortdurend wijzigen. Normaliter worden, voordat 
de uitwendige bestraling start, goudstaafjes 
ingebracht, waardoor met een CT-scan de positie 
van de prostaat regelmatig kan worden bepaald. 
De beweging tijdens de bestraling kan echter niet 
worden vastgesteld. 

Daarom wordt gewoonlijk een veiligheidsmarge 
genomen rond de tumor, waardoor een 
schil gezond weefsel rondom te tumor mee 
wordt bestraald. Bij de MR-Linac worden 
bestralingsapparaat en MRI gecombineerd. 
Daardoor kan de actuele positie van de prostaat 
voor elke bestralingsdosis in principe elke 
paar seconden worden vastgelegd, zodat de 

bestralingsdosis minder 
op direct omgevend 
gezond weefsel wordt 
afgegeven. Het aantal keren 
bestralingen kan daardoor 
worden verlaagd en het 
inbrengen van goudstaafjes 
is niet meer nodig. Door 
dit alles kan het aantal 
bijwerkingen worden 
verminderd. De techniek 
is op dit moment nog heel 
beperkt beschikbaar. ›

Tijdens de lunch goede 
gelegenheid voor bijpraten
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‘Overal in Nederland 
de beste zorg voor 

elke man met 
prostaatkanker’

Prof. Roobol: meeste winst van vroegdiagnostiek op 
sterfte is te behalen in de leeftijdsgroep van 50-70 jaar.

Dr. Van der Voort van Zyp: nauwkeuriger bestralen en 
minder bijwerkingen.
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Dr. Niven Mehra uit Radboud UMC besprak 
verschillende nieuwe behandelvormen 
bij uitgezaaide prostaatkanker. Met name 
voor de mannen waarbij de eerstelijns 
hormoonbehandeling niet meer werkt 
(castratie resistente prostaatkanker) zijn er 
het laatste decennium verschillende nieuwe, 
levensverlengende opties bijgekomen. 
Van de groep met uitzaaiingen is de gemiddelde 
overlevingsduur het langst bij 
alleen uitzaaiingen naar de 
lymfeklieren. De gemiddelde 
overlevingsduur is minder lang 
wanneer er ook uitzaaiingen in 
botten zijn. De minst gunstige 
prognose is er bij uitzaaiingen in 
organen als longen en lever. Ook 
de hoeveelheid tumorweefsel 
bij diagnose is van belang, want 
naarmate het totale tumorvolume 
bij de diagnose groter is, worden 
de vooruitzichten ongunstiger.

Radium-223
Nucleair geneeskundige dr. Lavalaye van het 
Antonius ziekenhuis presenteerde behandeling 
met radioactieve stoffen. Bij pijnlijke 
botuitzaaiingen kan Radium-223 worden 
toegepast. Radium wordt net als calcium 
opgenomen in botten en kan botuitzaaiingen 
selectief ‘van binnenuit’ bestralen. Verder werd 

de huidige stand van zaken 
van de PSMA (prostaat 
specifiek membraan 
antigeen) techniek 
besproken. Tumorcellen 
hebben dit PSMA eiwit 
meestal in hoge mate op 
het celoppervlak. Er zijn 
stoffen ontwikkeld, die zich 
specifiek aan dit 
PSMA hechten. 
Aan deze PSMA-bindende 
stof kan radioactief 
materiaal als Lutetium of 
Actinium worden gehecht. 
Op die manier wordt 
straling heel lokaal op 
tumorcellen afgegeven en 
op die manier ‘van binnenuit’ bestraald.  

Soms zijn de resultaten met  
PSMA behandeling spectaculair. 
Helaas is dat niet altijd het geval. 
De PSMA behandeling is op dit 
moment een optie bij castratie 
resistente prostaatkanker. Helaas 
is de hoeveelheid PSMA op het 
celoppervlak bij een klein deel 
van de patiënten te laag en is de 
PSMA behandeling geen optie.

Europa UOMO
Andre Deschamps, voorzitter 
Europa UOMO, presenteerde 
resultaten van een internationale 

studie met vragen aan de patiënt over 
verschillende aspecten van kwaliteit van 
leven na behandelingen voor prostaatkanker. 
Bestraling en chemotherapie leiden vooral 
tot vermoeidheid. Prostaatverwijdering gaf 
vooral incontinentieklachten, terwijl seksueel 
functioneren vooral was aangedaan na 
prostaatverwijdering en na bestraling. 
De dag werd op luchtige wijze afgesloten door 
pianist Jan Vayne, die op verzoeken vanuit 
de zaal zijn improvisatietalent en virtuositeit 
toonde. n

Erik van Mullekom 
leidde de dag op 

soepele wijze.
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Soms zijn 
de resultaten 

met PSMA 
behandeling 
spectaculair

Dr. Niven Mehra: vooral bij crpc veel nieuwe 
levensverlengende behandelopties.

Dr. Lavalaye bespreekt toepassingen van 
radioactieve stoffen bij prostaatkanker, 
waaronder PSMA  behandeling.

Alle gelegenheid om elkaar 
weer te ontmoeten.
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Toen mij gevraagd werd of ik wilde meewerken 

aan de ontwikkeling en implementatie van een 

gespreksinterventie over ‘het bespreekbaar 

maken van intimiteit seksualiteit bij patiënten 

met ongeneeslijke kanker in de spreekkamer’, 

hoefde ik daar geen seconde over na te denken. 

Want ik hoor dagelijks van collega’s 
terug hoe lastig het soms is om dit 
onderwerp te bespreken of om vragen 
hierover te beantwoorden.
Sinds anderhalf jaar zijn we met 
een groep verpleegkundigen, 
verpleegkundig specialisten en 
ondersteuningsconsulenten vanuit 
verschillende ziekenhuizen betrokken 
bij het project GPS: Gesprekken over 
Psychosociale behoeften, intimiteit en 
Seksualiteit in de laatste levensfase. 
Dit project is geïnitieerd door het 
Amsterdam UMC.

Gemiste kans
Verpleegkundigen zijn een zeer 
geschikte groep professionals 

om gesprekken te voeren over psychosociale 
behoeften met patiënten met ongeneeslijke 
kanker. Daar kunnen ook vragen over seksualiteit 
en intimiteit onder vallen. Helaas zien we in 
de praktijk dat dit soort gesprekken niet altijd 
gevoerd worden en dat gerichte vervolgacties 
uitblijven. Een gemiste kans voor de psychosociale 
ondersteuning van de patiënt.

Het Project GPS heeft als doel gesteld:
- Meer aandacht voor psychosociale 

zorgbehoeften en voor eventuele vragen over 
intimiteit en seksualiteit bij patiënten met 
ongeneeslijke kanker.

- Verbeteren van competenties van 
verpleegkundigen in het bespreken van 
psychosociale zorgbehoeften en vragen over 
intimiteit en seksualiteit.

In het project worden verpleegkundigen
getraind in het voeren van gesprekken over
psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit
met patiënten met ongeneeslijke kanker. Voor
het voeren van deze gesprekken wordt gebruik
gemaakt van twee bestaande gespreksonder-
steunende middelen: de Lastmeter en PLISSIT.

Lastmeter
Met de lastmeter kunnen patiënten zelf aangeven 
welke problemen of zorgen zij ervaren en zouden 
willen bespreken. Dit geeft betere herkenning van 
problemen en meer passende ondersteuning en 
verwijzing.

PLISSIT
PLISSIT staat voor Permission, Limited Information, 
Specific Suggestions en Intensive Therapy. 
Dit is een stappenmodel. De eerste stap is in 
vrijwel iedere situatie toe te passen: het door de 
verpleegkundige, bespreekbaar maken van vragen 
over intimiteit en seksualiteit. Waar nodig worden 
steeds ‘zwaardere’ stappen toegepast, die passen 
bij de patiënt of bij de klachten.

Met de projectgroep bevinden we ons op dit 
moment in de ontwikkelfase van een e-learning en 
training voor verpleegkundigen. Verpleegkundigen 
die willen deelnemen aan de training zullen 
voorafgaand een e-learning doen, zodat zij de 
basis over gespreksvoering hebben doorgenomen. 
Naar verwachting zal in 2023 de definitieve training 
ontwikkeld zijn en dan zal dit landelijk uitgerold 
worden. Een goede stap naar betere communicatie 
over seksualiteit en intimiteit! n

Meer aandacht voor psychosociale
zorgbehoeften

Een goede Een goede 
stap naarstap naar

betere betere 
communicatie communicatie 

over over 
seksualiteit en seksualiteit en 

intimiteit!intimiteit!

De Lastmeter en PLISSIT 

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.

Aandachtstrekker
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  William van Gool 

In 2018 hoorde ik om mij heen opmerkelijk vaak 

opmerkingen over prostaatkanker. In mijn eigen 

netwerk was het al vijf keer voorgekomen, 

allemaal rond mijn leeftijd, ik was toen 61 jaar.

Toch maar een afspraak gemaakt bij de huisarts. 
Mijn huisarts stelde een aantal vragen over 
mogelijke klachten die vooral te maken hadden 
met plassen en erecties. Met plassen en erecties 
was niets mis, ‘dus waarom zullen we de PSA 
controleren?’ zei mijn huisarts. ‘Voor mijn 
gemoedsrust’ zei ik hem. Na rectaal onderzoek 
bleek er geen sprake van een opgezette prostaat. 
Het bloedonderzoek gaf een waarde aan van 4.3 
Volgens mijn huisarts was er niets aan de hand, 
we checken dit nogmaals over twee jaar.

Hoewel de waarde op mijn leeftijd tussen de 2 
en de 4.5 wel normaal is vond ik twee jaar erg 
lang. Dus heb ik in 2019 opnieuw een afspraak 
gemaakt bij de huisarts. Ook ditmaal geen 
opgezette prostaat, nog steeds geen klachten 
maar wel een PSA van 4.8. Opnieuw vond mijn 
huisarts dit niet verontrustend. In 2020 is i.v.m. 
Covid alleen een bloedonderzoek gedaan, 
deze gaf een PSA waarde van 5 en ik werd 
doorverwezen naar het Radboudumc.

Conclusie prostaatkanker!
Hier volgde het standaard onderzoek,  
PSA meten, rectaal onderzoek en een MRI-scan. 
Dit gaf drie tumoren aan. PI-RADS 5, 4 en 4 met 
een PSA van 4.6.

Twee tumoren zaten op een veilige plek, maar 
één tumor was tegen het kapsel gegroeid.  
Hierna zijn biopten genomen, deze gaven 
de waarden: 3+3=6, 3+3=6, 3+4=7. Conclusie 
prostaatkanker! Het advies was opereren of 
bestralen, ik kreeg een informatiepakket mee 
zodat ik kon kiezen welke behandeling het beste 
bij mij paste.

Op dat moment veranderde mijn leven, ik had 
kanker! Was deze post niet in de verkeerde 
brievenbus gevallen? Dit kon onmogelijk voor 
mij bestemd zijn? 

Nachten heb ik alles wat ik kon vinden over de 
behandelingen en de gevolgen daarvan gelezen. 
Over de gevolgen van de tumor las ik niets, 
ik voelde me geen patiënt, ik had geen klachten. 
Het was me wel duidelijk dat de kwaliteit van 
leven drastisch zou veranderen.

Op de volgende afspraak met de uroloog wist 
ik nog niet welke keuze ik zou gaan maken. 
Op de scan liet hij me zien waar de tumoren 
zaten, de tumor op de rand was het meest 
gevaarlijk! ‘De twee andere melden zich wel 
als je klachten krijgt met plassen’ zei hij. ›
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Fingers crossed!
Prostaatkanker in de verkeerde brievenbus

Evaringsverhaal

Meer aandacht voor psychosociale
zorgbehoeften

Aandachtstrekker
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Actief volgen
De uroloog was verbaasd 
over mijn kennis. Uit mijn 
onderzoek bleek dat ik in 
Canada en Scandinavië met 
een PSA-waarde van 4,6 niet in 
aanmerking zou komen voor een 
behandeling. 

Mijn uroloog begreep mijn angst voor de gevolgen 
en had voor mij een derde optie. Actief volgen. 
Hij vertelde mij dat de meeste mannen na 
het horen van de diagnose prostaatkanker 
onmiddellijk onder het mes willen. Bij mij was het 
anders, ik was niet bang voor de tumor, maar wel 
voor de gevolgen van de behandelingen.

Twee jaar ben ik actief gevolgd, elke drie 
maanden is de PSA gemeten en elk jaar is er een 
MRI-scan gemaakt. De PSA-waarden fluctueerden 
tussen de 4.2 en 6.2 en na het eerste jaar was de 
MRI-scan een kopie van 
het jaar daarvoor. In 2022 
bleken de tumoren actief 
en actief volgen was te 
risicovol geworden, dus 
stond ik weer voor een 
keuze. Twee jaar actief 
volgen hebben mij ervan 
bewust gemaakt dat ik 
enorm bevoorrecht ben 
met de wetenschap over 
wat er in mijn prostaat gebeurt. Ik ben me gaan 
verdiepen in uitzaaiingen en de gevolgen daarvan! 
Het besluit nemen viel een stuk makkelijker 
na twee jaar actief volgen. Ik wist en was erop 
voorbereid dat deze boodschap zou komen.

Omdat de medische 
wetenschap niet stil had 
gezeten, kreeg ik weer drie 
opties, actief volgen zat er niet 
meer bij, maar wel MR-Linac.

Erect-trail
Bestralen door middel van 
MR-Linac bleek de minste kans 

op bijwerkingen te hebben. Tumorvrij met een 
operatie 85%, met de MR-Linac 80%. 
De MR-Linac is uitgevonden in het UMC Utrecht, 
daarom wilde ik daar behandeld worden, daar 
is de meeste ervaring en wordt er voortdurend 
doorontwikkeld. Door de MR-Linac bestraling 
in twee stappen wordt de marge van bestraling 
buiten rond de prostaat terug gebracht van vijf 
naar twee mm (bij traditioneel bestralen 15 mm) 
Het UMC Utrecht is ook een Erect-trail gestart 
waardoor tijdens de bestraling zenuwen en 
spieren zo veel mogelijk worden gespaard. 

Gelukkig kwam ik in 
aanmerking voor deze 
extra behandeling. 

In één week heb ik vijf 
bestralingen gehad 
waarvan ik nauwelijks 
iets heb gemerkt. Een uur 
stilliggen in de MRI-tunnel 
is goed te doen. Na de 
derde bestraling merkte 

ik verschil met plassen, wat vaker maar niet 
hinderlijk. De erectie is nog volledig aanwezig, 
over drie maanden wordt de PSA weer gemeten. 
Fingers crossed! n

18

Het was me wel duidelijk 
dat de kwaliteit van leven 
drastisch zou veranderen

‘Dus waarom 
zullen we de PSA 
controleren?’ zei 

mijn huisarts
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  Kees Vos

Al jaren groeien de cijfers van Borstkanker en Prostaatkanker steeds dichter naar elkaar toe. Dat is 

niet alleen in Nederland zo maar ook bij internationale vergelijking. Naast overeenkomsten zijn er 

ook opvallende verschillen die het bespreken waard lijken.

Laten we de diverse getallen eens doornemen. U kunt ze ook op een heel toegankelijke manier 
gepresenteerd zien op de sites van het Integraal kanker Centrum Nederland (iknl.nl) en op die van 
Volksgezondheid en Zorg (vzinfo.nl). 

Tabel 1. Incidentie (=aantal nieuwe gevallen per jaar) van Prostaat- en Borstkanker. Vergelijking 
aantallen van 2000 en 2021 (bron: IKNL.nl)

In de eerste tabel  zien we dat de incidentie van beiden 
toeneemt. Incidentie staat voor het aantal nieuwe 
gevallen wat in 1 jaar wordt gevonden. De Incidentie 
stijgt in beide leeftijdscategorieën en overall voor zowel 
prostaat- als borstkanker. Die van prostaatkanker sterker. 
Opvallend is vooral de categorie 60-75 jaar met een 
stijging van 106 %. De cijfers per leeftijdscategorie voor 
borstkanker zijn niet bekend. Bespiegelingen over het 
waarom komen later aan bod. Het RIVM komt met een 
voorspelling in groei van het aantal patiënten van bijna 
het dubbele voor prostaatkanker. ›

Hoe verhouden prostaat-
kanker en borstkanker 
zich tot elkaar?

Vergelijking Prostaatkanker versus borstkanker

 Tabel 1 Prostaatkanker Borstkanker
2000 2021 Verandering 2000 2021 Verandering 

45-59 jaar   703   1066   +   49% 6102 7769 +27%

60-74 jaar 3896   8034   + 106% ? ?

75+ 2487   4555   +   83% ? ?

Totaal 7092 13665   +   92% 12347 18023   +  46 %

Verwachte groei 
tot 2040

 
+   32 %

  
  +  18%



2020

Tabel 2. Sterfte aan Prostaat- en Borstkanker. Vergelijking aantallen van 2000 en 2020 
(bron: IKNL.nl en VZINFO.nl)

Bij de vergelijking van sterfte neemt die onder de 60 bij beiden af. De overall sterfte aan Prostaatkanker 
neemt de afgelopen 20 jaar nog steeds toe , terwijl die bij borstkanker de afgelopen 20 jaar een gestage 
daling laat zien tot een bijna gelijk aantal. 

Tabel 3. Vergelijking Incidentie per 100.000 inwoners met Prostaat- en Borstkanker tussen 30 Europese 
landen in 2018 en vergelijking van de sterfte in 2017. De rangorde van de plek gaat van hoog naar laag 
m.a.w. een lager cijfer betekent een relatief hogere incidentie en/of sterfte. (bron:VZINFO.nl)

Kijken we naar het Europese dan zien we dat Borstkanker een hoge incidentie heeft, zelfs een top 3 
plek, maar doet het beter bij de sterftecijfers. Bij Prostaatkanker zien we het omgekeerde verband. Een 
incidentie in de middenmoot maar een hogere sterfte dan het gemiddelde. We doen het Europees gezien 
eigenlijk helemaal niet zo goed als we misschien zelf wel denken.

Wat zeggen deze cijfers nu over ontwikkelingen in het aantal prostaatkanker patiënten en overleving?

Uitgebreidere voorlichting
Door de vergrijzing en nog steeds toenemende gemiddelde leeftijd van de Nederlandse man ontstaat er 
wel een wat vertekend beeld van deze cijfers. In 2021 was 20% van onze bevolking 65 jaar of ouder (in 2000 
was dat 13%) met een gemiddelde levensverwachting op 65 jarige leeftijd van 19.5 jr. De sterke toename 
van prostaatkanker bij vooral de 60+ groep is opvallend. Komt dit toch vooral door de toegenomen 
vroegdiagnostiek? 

Desondanks is de sterfte al langer dan 20 jaar elk jaar weer hoger. Zoals Borstkanker het wel lukt om de 
sterfte omlaag te brengen doen wij dus nog steeds iets niet goed. 20% van alle nieuw gevonden gevallen 
van prostaatkanker is al uitgezaaid op het moment van 
diagnose! Dat is bij borstkanker ongeveer 5%.  
Door het gebrek aan klachten in het begin krijgen wij 
dat getal m.i. alleen omlaag door meer en uitgebreidere 
voorlichting aan mannen van middelbare leeftijd over 
het nut van vroegdiagnostiek, waardoor prostaatkanker 
in een vroeger stadium kan worden ontdekt. n

 Tabel 3 Prostaatkanker Borstkanker
Ned EU gem. plek Ned EU gem. plek

Incidentie  2018 154 159  15 183 145   3

Sterfte       2017   48   39  12   35   33   9

 Tabel 2 Prostaatkanker Borstkanker
2000 2020 Verandering 2000 2020 Verandering 

< 60 jaar     67     49   -  26% 1081   696 -  35 %

> 60 jaar 2300 2954   + 28% 2344 2362 +   1 %

Totaal 2367 3003   + 26% 3425 3058 -  12 %

De overall sterfte aan 
Prostaatkanker neemt 
de afgelopen 20 jaar 

nog steeds toe
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Waarom bewegen zo belangrijk is

Nog fitter met 
fitness

  Hans Overbeeke

Sinds 2017 heb ik uitgezaaide prostaatkanker en 

ben sinds kort castratie-resistent. 

Mijn PSA is  ondanks de Zoladex injecties weer 

gestegen naar 28. 

Tenminste een aantal van die rot-cellen kan dus 
ook leven zonder mijn testosteron. Deze was bij 
de laatste bloedtest super laag. Dat kon ik zelf 
ook wel merken aan last van opvliegers, meer 

emoties en het hebben van minder zin in seks.
Sinds een half jaar gebruik ik Zoladex, ik heb 
gelezen dat de effectiviteit hiervan ongeveer 
twee jaar is. Hiervoor heb ik bijna vijf jaar 
Bicalutamide geslikt. Ik had wel op een langere 
effectiviteit dan twee jaar voor Zoladex 
gerekend. Niet dus.

Nog diverse behandelmogelijkheden
Dat kwam hard binnen. Ik heb de nodige nachten 
wakker gelegen, het voelde of mijn einde nu echt 
weer een stap dichterbij gekomen was. Gelukkig 
kon ik er goed over praten met mijn vrouw, mijn 
jongere broer, mijn oudste dochters en mijn 
vriend en lotgenoot Ludo. Die gesprekken ›
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hebben me enorm geholpen, zo 
hervond ik mijn eigenwijze Ik. Die 
zich herinnerde dat hij eerder 
in dit blad had gepleit voor een 
behandelmenukaart en ook dat 
er bij castratieresistentie nog 
diverse behandelmogelijkheden 
zijn. Vaak wordt dan als extra 
medicijn Abiraterone (met Prednison) of 
Enzalutamide gegeven. Beide medicijnen kunnen 
heftige bijwerkingen hebben op hart, vaten en 
geheugen. ‘Kunnen’, ik ken veel lotgenoten die 
daar geen of weinig last van hebben. Toch ben ik 
er  geen voorstander van, al vele jaren ben ik ook 
hartpatiënt en heb vanwege hartritmestoornissen 
een pacemaker. Mijn geheugen wil ik niet extra 
belasten, om maar niets te vergeten noteer ik nu 
alles in mijn telefoon.
Maar wat dan? Gelukkig is er nog de bekende 
chemokuur met Docetaxel en later Cabazitaxel. 
Beide hebben het voordeel dat het tijdelijke kuren 
zijn waar de meeste mannen, zo lees ik, in beperkte 
mate last van bijwerkingen hebben. Bovendien zijn 
die bijwerkingen maar tijdelijk terwijl de werking 
hopelijk nog enige jaren kan duren. Lutetium mag 
in deze fase nog niet, tenzij in studieverband.

Goede Vrijdag
Mijn arts in het Radboudumc stelde 
voor een nieuwe PSMA PET/CT-scan te 
maken om te kijken wat er 
van binnen veranderd was. 
Ook heb ik opnieuw bloed 
te laten prikken om meer 
te kunnen zeggen over de 
snelheid van de PSA-stijging. 
Op Goede Vrijdag is de scan 
gemaakt. Ik hoopte dat het 
voor mij ook Goede Vrijdag 
zou zijn.
De uitslag kwam na een 
paar dagen, de PSA was 
licht gestegen maar de scan 
toonde geen verslechtering 
sinds de scan van bijna een 
jaar geleden. Waarom de PSA 
toch stijgt is niet duidelijk, 
maar op dit moment is er 
ook zeker geen reden tot 
paniek.
Gelukkig heb ik nog steeds 
geen klachten en voel me fit. 
Daarom is besloten nog geen 
extra behandeling te starten 
maar voorlopig met Zoladex 
door te gaan. Over drie 
maanden heb ik weer de 

‘normale’ PSA controle en overleg 
over de uitslag.

Gezond eten en veel 
bewegen
Ik ga door met wat ik al jaren doe, 
gezond eten en veel bewegen. 
Zoals ik eerder schreef volg ik 

als basis de aanbevelingen van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds. Per dag wandel ik ongeveer 
twaalf kilometer, meestal (als hij zin heeft) met 
onze hond Blitz. Thuis doe ik spierversterkende 
oefeningen. Ik heb gelezen dat het verstandig is 
daar wat extra aandacht aan te besteden omdat 
de hormoonbehandeling de sterkte van de spieren 
aantast.

Fitness en sterker worden
Mijn jongste dochter is een poosje terug 
overgestapt naar een andere fitnessclub en vroeg 
me mee te gaan. De proefles beviel zo goed dat we 
er voortaan samen heen gaan, twee keer per week 
een uur. Mijn dochter gaat voor sterkere spieren. 
Maar voor mij is het voldoende om sterk te blijven 
en alle spieren goed te blijven oefenen. In mijn 
jeugd heb ik met veel plezier aan fitness gedaan en 
ook nu bevalt het me goed. Een fijne sportschool, 

goede begeleiding en een fijne 
sfeer. Na een paar maanden 
merkte ik dat ik echt wel sterker 

geworden ben!

Op 9 mei volgde ik 
een Webinar van het 
Prostaatkankernetwerk. 
Ook daar werd het belang 
van beweging nadrukkelijk 
onderstreept. Zeker als je 
kanker hebt! Door veel te 
bewegen ben ik echt veel 
fitter geworden, heb meer 
uithoudingsvermogen 
en ook minder last van 
bijwerkingen.
Overigens, ik vind het 
gewoon ook erg leuk om 
samen met mijn dochter 
te sporten. Twintig jaar 
geleden hield ik haar als 
baby in mijn armen. 
Nu zie ik haar naast 
me vol gaan op de 
crosstrainer. Trotse vader 
ben ik. n

22

Zoladex, ik heb Zoladex, ik heb 
gelezen dat de gelezen dat de 

effectiviteit hier-effectiviteit hier-
van ongeveer van ongeveer 
twee jaar istwee jaar is

Waarom de Waarom de 
PSA toch stijgt PSA toch stijgt 
is niet duidelijkis niet duidelijk
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  Marijke Galgenbeld

Als Berrie van der Heide mij in april dit 

jaar vraagt om een artikel te schrijven 

over de verschillende periodes binnen zijn 

ziekteproces, ziet de situatie er voor hem 

anders uit dan nu. 

Zoals hij zelf zegt: de horizon is verlegd voor 
mij. En dat gebeurt eigenlijk voortdurend; 
grenzen verplaatsen zich en de horizon wordt 
steeds verlegd. En wat doet dat met iemand? 
Het is een interessant onderwerp om eens met 
elkaar over van gedachten te wisselen.

Waar lag jouw horizon aan het begin van 
je ziekte?
‘Dichtbij. Want toen ik in 2016 de diagnose 
uitgezaaide prostaatkanker kreeg en hoorde 
dat mijn PSA 71 was, bij een 
normaalwaarde van 3, was mijn 
vraag meteen aan de arts wat 
mijn levensverwachting was. Zijn 
antwoord vond ik vreemd. Hij had 
het namelijk over halve jaren. Vijf 
tot tien halve jaren, dus ik kwam 
uit op tweeëneenhalf tot vijf jaar 
dat ik nog te leven had. Onze 
wereld stortte in natuurlijk. 
Er had heel veel voorkomen 
kunnen worden als onze huisarts 
eerder onderzoek had laten doen. 
Ik moest ermee leren dealen dat 
ik op mijn 54e zo’n ziekte bleek te 
hebben en zocht naar een vorm 
om verder te gaan. Ik keek naar wat ik allemaal 
nog wél kon. Ik wilde weer controle over mijn 

leven hebben en dat zou een goed gevoel geven. 
Want als je zo’n diagnose krijgt, kan je ook 

volledig controleverlies krijgen. 
Dat overkomt sommige mensen.’ 

‘Ik liet alles uit mijn handen 
vallen en heb ook beroepsmatig 
alles opgegeven, zodat ik me 
kon concentreren op fit worden 
en blijven. Dus goed eten, veel 
wandelen, sporten en proberen 
zo min mogelijk stress te ervaren. 
Ik stapte over van het provinciale 
ziekenhuis, waar de diagnose was 
gesteld, naar het Radboudumc 
en startte ondertussen met mijn 
behandeling. Ik kwam in een 
behandelritme en opeens bleek 

die horizon heel wat verder te liggen dan die tien 
halve jaren.’ ›

Diagnose, behandeling en verwachting

De verlegde 
horizon

Interessant

Vanaf zijn boot tuurt Berrie over het water

Ik keek naar wat 
ik allemaal nog 

wél kon. Ik wilde 
weer controle 

over mijn leven 
hebben
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Ben je altijd een probleemoplosser 
geweest?
‘Ja. Dat ben ik echt. Ik wil altijd kijken naar wat er 
allemaal wél kan en hoe ik alles ga aanpakken. Dan 
heb ik weer controle voor mijn gevoel en daar voel 
ik me het beste bij.’ 

Wanneer werd die horizon weer verlegd?
‘Dat was eind 2021. Ik was bezig met een tweede 
chemobehandeling Docetaxel en had daarvan 
al negen chemokuren achter de rug. Ik had pijn 
bij mijn ribbenkast en heb nooit aan mijn hart 
gedacht, temeer omdat iedere keer de hartfilmpjes, 
die gemaakt werden, goed waren. Ik lag thuis 
ziek op de bank en had er geen goed gevoel bij. 
Ik heb bij de huisarts enorm aangedrongen op 
een hartfilmpje aan het eind van de middag, 
maar zij regelde meteen een ambulance. De 
ambulancemedewerkers konden niets bijzonders 
vinden. Tot een van deze mannen voor een derde 
keer een hartfilmpje maakte en mij vertelde dat 
ik op dat moment een 
hartinfarct kreeg. Bizar. 
Ik ben toen naar het 
ziekenhuis gebracht en ben 
gedotterd. En tijdens deze 
ingreep, waarbij ze een stent 
plaatsten, heb ik 5x een 
hartstilstand gehad. Daar 
heb ik psychisch even een 
flinke tik van gehad.’

Is er iets in jou veranderd na je 
hartstilstand? Het lijkt mij zo confronterend 
om die dunne scheidingslijn tussen leven 
en dood daadwerkelijk te ervaren.
‘Ja. Wat ik mij heel goed gerealiseerd heb, is dat 
het iedereen dus zomaar kan overkomen, dat je 
er van het ene moment op het andere uitstapt, 
zonder dat je er iets van merkt. Dat is echt een hele 
beangstigende gedachte.’

Geef je jezelf ook af en toe de ruimte om 
in de piepzak te zitten? Ik kan me eigenlijk 
niet voorstellen dat je die momenten niet 
hebt gehad en wellicht soms nog hebt.
‘Ja, die momenten zijn er uiteraard. Mijn vrouw 
Joke en ik kunnen samen goed praten en hebben 
afgesproken met elkaar, dat als ik iets heb, ik het 
zeg tegen haar en niet voor me hou om haar te 
beschermen. Op deze manier stimuleren wij elkaar 
om ons niet uit het veld te laten slaan als er zich 
weer iets aandient. Ook praat ik er makkelijk over 

met mijn kinderen, die altijd alles 
willen weten. En bij mijn vrienden 
en kennissen kan ik altijd terecht 
als ik dat wil.’

‘Zo kwam aan het begin van 
het jaar het nieuws over de 
uitbreiding van de uitzaaiingen. 
Ze zijn door de hormoon- en 
chemobehandelingen van de 

afgelopen jaren vrijwel 
helemaal verdwenen uit 
de lymfeklieren maar 
zitten nu inmiddels op 
mijn hele skelet. Zelfs 
als ik de hond uitliet en 
de wind door mijn haren 
waaide, deed dit pijn 
door uitzaaiingen aan 
de buitenkant van mijn 
schedel. Ik kreeg verder 
het advies om helemaal 
niet meer te lopen en 
strompelde ›
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Het kan iedereen zomaar 
overkomen, dat je er van 
het ene moment op het 
andere uitstapt, zonder 
dat je er iets van merkt

Horizon ‘s morgens vroeg omgeving Terherne, Friesland
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wat op krukken. Dan voel je je echt 
heel ellendig. Lopen was altijd mijn 
uitlaatklep, vooral veel met de hond. 
Dat was ik kwijt. Verder hadden we 
een reis met ons hele gezin gepland 
naar Bonaire ter gelegenheid van mijn 
60e verjaardag, maar deze reis kon 
dus niet doorgaan. Toen we dat onze 
kinderen moesten vertellen, was ik 
echt wel even in mineur. De horizon 
werd weer verlegd. We besloten dat de 
kinderen wel konden gaan en Joke en 
ik vertrokken als alternatief naar ons 
vakantiehuisje in Friesland. 
Dat was heerlijk en doordat we die 
verre reis niet gingen  doen, konden we 
ook eerder naar het ziekenhuis voor 
onderzoeken en behandelingen. Het is 
voortdurend een kwestie van keuzes 
maken.’

Wat wil ik dan?
‘Ik zie wel bij sommige oude 
mensen dat zij niet meer 
kunnen kiezen in het leven en 
dat geeft stof tot nadenken. 
Stel dat het ooit echt slecht 
met mij gaat, wat wil ik dan? En 
ook de vraag die ze mij stelden 
na mijn hartinfarct in het 
ziekenhuis, of ik gereanimeerd 
wilde worden als dit ooit weer 
zou gebeuren, heeft mij aan het 
denken gezet.’

‘Daarom ben ik lid geworden van de NVVE. 
De formulieren daarvoor invullen vind ik heel 
lastig, vergelijkbaar met het maken of herzien 
van mijn testament. Want welke behandelingen 
wil ik nog als ik zelf niet goed meer kan 
beslissen? Ik heb dit besproken met mijn 
huisarts. Ik kan me hier op dit moment nog niets 
bij voorstellen, maar als het ooit zover komt, zal 
ik daar naartoe gegroeid zijn, neem ik aan. Het 
zal zichzelf wel wijzen in de loop der tijden en ik 
probeer daar vertrouwen in te hebben.’ 

‘En tja….die horizon, je ziet dat die iedere 
keer weer wordt verlegd. Ik ben bestraald 
op beide dijbenen en kan weer lopen. Niet 
meer de ruim 10 kilometer per dag zoals ik 
de afgelopen jaren deed, maar wel weer ruim 
10.000 stappen, zo'n 7 kilometer per dag. 
Ik weet nu ook dat ik kan doorgaan met de 

chemokuren. Op dit moment word ik behandeld 
met Cabazitaxel en dat verdraag ik goed. En 
ik weet dat, als de bijwerkingen toenemen 
of de PSA weer uit de band springt, ik kan 
beginnen met de behandeling met Lutetium. 
Een superinteressante optie, met goede 
mogelijkheden. En zelfs daarna is er wellicht 
mogelijkheid voor behandeling met een nieuwe 
vorm van immunotherapie. Dus het zit voorlopig 
wel goed met die horizon.’ 
Wij nemen afscheid na dit bijzondere gesprek, 
ik stap mijn auto in en kijk nog even naar Berrie. 
Wat heb ik een respect voor deze man. n
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Horizon in Friesland

Op dit moment word 
ik behandeld met 
Cabazitaxel en dat 
verdraag ik goed
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Aandachtstrekker

  Harm Kuipers

Meer dan de helft van alle gediagnosticeerde 

prostaatkankers gedraagt zich weinig agressief 

en actieve behandeling is vaak niet nodig. 

De groei van het proces kan gevolgd worden 
(actief volgen) met regelmatige 
PSA-meting, biopten en magnetische 
resonantie beeldvorming (MRI). Zolang het 
kankergezwel binnen de prostaat is gebleven, 
kan naast actief volgen, ook worden gekozen 
voor prostaatverwijdering of voor (niet altijd 
vergoede) behandeling van alleen de tumor 
(focale behandeling, zie Nieuws 36, 2020). 

Gevorderde ziekte en CRPC
Zodra tumorcellen naar één of meerdere 
lymfeklieren, of naar elders in het lichaam 
zijn uitgezaaid, is genezing meestal niet meer 
mogelijk. Dat hoeft echter niet te betekenen 

dat het einde snel in zicht is. Met huidige 
behandelopties kan de ontwikkeling van de 
tumor vaak nog jarenlang afgeremd worden. 
Om de groei af te remmen wordt gewoonlijk 
bij gevorderde prostaatkanker de productie 
van testosteron onderdrukt. Dat kan door het 
wegnemen van de teelballen (castratie) of door 
medicijnen die de productie van testosteron 
onderdrukken (chemische castratie, gewoonlijk 
‘hormoonbehandeling’ genoemd). 

Ook kan de hechting van testosteron op de cel 
worden geremd (bijvoorbeeld Bicalutamide). 
De tumorcellen kunnen zich echter gaan 
aanpassen waardoor ze ook bij hele lage 
testosteronconcentraties weer kunnen gaan 
groeien. Dat uit zich in PSA-stijging ondanks 
hormoonbehandeling of castratie. Er is dan 
sprake van castratieresistent prostaatkanker of 
CRPC (de C staat voor ‘cancer’, de medische term 
voor kanker). Ruim tien jaar terug betekende het 
bereiken van CRPC dat er weinig behandelopties 
meer waren en dat de levensverwachting heel 
beperkt was geworden. Gelukkig zijn er de 
laatste tien jaar verschillende behandelopties 
bijgekomen. 

Mogelijke behandelingen
Ook al kunnen tumorcellen groeien bij lage 
testosteronconcentraties, de werking van het nog 
aanwezige testosteron kan ook binnenin de cel 
worden onderdrukt (bijvoorbeeld middelen als 
Enzalutamide en Abiraterone). Echter, ook dan 
kunnen tumorcellen zich aanpassen en op enig 
moment toch weer gaan groeien, ›

Behandelopties bij 
Castratie resistent
Prostaatkanker 
(CRPC)

Meer mogelijkheden om specifieke behandelingen toe te passen
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Met huidige behandelopties 
kan de ontwikkeling van de 
tumor vaak nog jarenlang 

afgeremd worden
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waardoor de PSA weer stijgt. 
Een vaak toegepaste optie bij 
CRPC is chemotherapie, soms 
in combinatie met een andere 
behandelvorm. 

Een nog vrij recente optie is de 
zogenaamde ‘PSMA-behandeling’. 
Prostaatkankercellen hebben een eiwit op de 
buitenkant van de celwand (celmembraan), het 
zogeheten Prostaat specifiek Membraan Antigeen 
(PSMA). Het is onderzoekers gelukt om stoffen te 
maken die zich specifiek aan het PSMA-eiwit op 
het celoppervlak binden. Door aan die 
stof radioactief materiaal te hechten (bijv. 
Lutetium-177), kan straling specifiek aan de 
tumorcellen worden afgegeven. Bij een deel van 
de patiënten (5-10%) blijken de tumorcellen 
echter te weinig PSMA aan te maken, waardoor de 
behandeling met Lutetium-PSMA in die gevallen 
weinig zinvol is. Wanneer er wel voldoende PSMA-
productie van tumorcellen is wordt als radioactieve 
bron naast Lutetium-177 ook soms Actinium-225 
toegepast. De PSMA-behandeling is nog vrij nieuw 
en daarom wordt er nog volop onderzoek gedaan. 
In de richtlijnen moet de plaats van deze techniek 
bij prostaatkanker ook nog nader worden bepaald. 

Een andere therapeutische benadering is gebruik 
maken van specifieke fouten in het erfelijk 
materiaal in de tumorcellen, het DNA. DNA-analyse 
in tumorcellen krijgt steeds meer toepassing en 
daardoor ontstaan er steeds meer mogelijkheden 
om heel specifieke behandelingen, gericht op 
die DNA-afwijking, toe te passen. Deze specifieke 
aanpak is nog volop in ontwikkeling en er zullen 
waarschijnlijk in de nabije toekomst meer 
behandelingen bijkomen.
Het plaatselijk bestralen door radioactief 
materiaal kan ook toegepast worden bij pijnlijke 
botuitzaaiingen, die bij prostaatkanker vaak 
voorkomen. Daarvoor wordt vaak het radioactieve 
Radium-225 gebruikt. Er kunnen voor deze 
toepassing ook andere radioactieve stoffen 
als Rhenium, Samarium of Strontium worden 

gebruikt. Genoemde stoffen 
hebben eigenschappen die 
overeenkomsten hebben met 
calcium, het hoofdbestanddeel 
van botten. Daarom worden ze 
vooral opgenomen op plaatsen 
waar actieve botopbouw en 
afbraak plaatsvindt en dat is het 

geval bij botuitzaaiingen. De radioactiviteit wordt 
dan vrij specifiek op de plaats van botuitzaaiingen 
afgegeven. 
Deze behandeling heeft daarom alleen effect 
op botuitzaaiingen en niet op uitzaaiingen in 
andere weefsels. Een andere optie bij pijnlijke 
botuitzaaiingen is gerichte uitwendige bestraling. 
Een behandeloptie die bij kanker steeds meer 
aandacht krijgt is immuuntherapie. Tumorcellen 
kunnen op het celoppervlak afwijkende eiwitten 
hebben vergeleken met gezonde cellen. 
Bij immuuntherapie wordt beoogd de 
lichaamseigen afweercellen aan te zetten de 
kankercellen aan te vallen en te elimineren. 
Ofschoon immuuntherapie bij sommige soorten 
kanker (bijv melanoom en longkanker) vaak 
succesvol is, is dat bij prostaatkanker helaas (nog) 
niet het geval. 
Er zijn wat voorzichtige successen geboekt, maar 
immuuntherapie bij prostaatkanker staat nog in de 
kinderschoenen. 

Ofschoon geen van de beschikbare 
behandelvormen bij CRPC in staat is de ziekte te 
genezen, kan er vaak wel relevante verlenging van 
het leven worden bereikt. En zeker ook belangrijk, 
veelal met acceptabel behoud van levenskwaliteit. 
Wanneer de behandelopties uitgeput zijn en 
onvoldoende resultaat hebben opgeleverd kan 
een CRPC-patiënt soms meedoen aan een nieuwe 
behandeling in studieverband.

Welke behandeling voor een individuele patiënt 
het beste is en welke voor- en nadelen eraan 
verbonden zijn, dient met de behandelaar te 
worden besproken. n

DNA-analyse in 
tumorcellen krijgt 

steeds meer 
toepassing
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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
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per jaar krijgt u het Prostaatkanker-
logboek, 4x per jaar ons magazine 
Nieuws en onze digitale nieuwsbrief.

ING Bankrekening nr. 
NL90INGB0006206109
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Het Prostaatkankerlogboek informeert de 
patiënt over diagnostiek, behandeling en leven 
met prostaatkanker. Daarnaast kan de patiënt 
met het Prostaatkankerlogboek zijn eigen 
behandeltraject in kaart brengen en actief 
volgen. De patiënt kan het logboek meenemen 
naar de verschillende behandelaars en heeft 
zo altijd zijn eigen ‘dossier’ bij de hand.

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

Word ook donateur en ontvang 
het Prostaatkankerlogboek 
GRATIS. 

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

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



313131

‘We’ zijn er weer bij op het WK. Bij uitzondering niet 

op de grens van lente en zomer, maar van herfst 

en winter. Want het toernooi vindt in de woestijn 

plaats. 

Onze bondscoach vindt dat ‘belachelijk’. Een 
opvatting die hij, geheel in zijn stijl, publiekelijk 
ventileerde. Wie kaatst kan de bal verwachten. Die 
kwam vrijwel direct. Hassan Al Thawadi, secretaris-
generaal van het organiserend comité vond Van 
Gaal’s kwalificatie op zijn beurt maar belachelijk. 
Openhartig was Van Gaal ook op zondagavond 
3 april. Aan Humberto Tan vertelde hij sinds twee 
jaar bestraald te worden tegen ‘een agressieve 
vorm van prostaatkanker’. 
Eén persoon uit velen met de ziekte. Maar een 
bekende. Prostaatkanker krijgt ineens een gezicht 
en is nieuws. Op twitter wordt Van Gaal trending 
topic. Vervolgvragen over ‘hoe erg het is’ gaan 
vergezeld met medeleven en goede wensen. Uit 
alle delen van de wereld. 

Ze mengen met de reacties op dat andere nieuws 
van die avond 3 april. Voor het eerst hoort de 
wereld over de verschrikkingen in de Oekraïense 
plaats Bucha. Leed te groot om te bevatten. 
Medemensen die naamloos blijven, maar aan wiens 
zijde we ons onmiddellijk ook scharen. 
Tussen woede en hoop vormen de uiteenlopende 
emoties een breed palet. 

Machteloosheid
Iemand tweet de foto van de ‘karatetrap’ uit 1996, 
langs de lijn bij Ajax’ Europacupwinst. 
‘Trap de ziekte aan gort’ schrijft hij erbij. Ik lees 
er machteloosheid in. Want wat moeten we als er 
geen ‘schuldige’ is. Ziekte treft ons zonder aanzien 
des persoons. In tegenstelling tot oorlogsmisdaden 
is er geen dader met naam en toenaam. 

Toch is er nog een kant. ‘Trap de ziekte aan gort’ 
geeft ook uiting aan onverzettelijkheid. Aan de wil 
om ons niet neer te leggen bij ongrijpbare ‘daders’. 
Ondanks alles. Louis van Gaal past bij dat beeld. 
Hij verloor zijn eerste vrouw al jong aan kanker. 
Was daar altijd open over. ›

Een BN’er met prostaatkanker

Louis van Gaal 
openhartig
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Met een aantal vrijwilligers van het inloophuis 
’t Praethuys in Alkmaar zijn wij in 2021 gestart om 
de jeugd in Alkmaar en omgeving te betrekken bij 
thema’s die te maken hebben met kanker. Er is al 
jaren contact met een middelbare school (vmbo) 
die meewerkt aan de themaweek ‘Respect’. In het 
inloophuis vertellen we aan groepen leerlingen 
over wat kanker (o.a. door scheldwoorden) met 
je doet en waar je terecht kan voor psychosociale 
hulp. Stiller kan je een groep pubers niet krijgen!

We zijn in contact gekomen met meerdere 
scholen en opleidingen. Inmiddels hebben we 
een vrijwilligersteam (jong en oud) waarmee wij 
kunnen inspelen op elk passend thema of les die 
op een school op over kanker wordt behandeld. 
Denk aan het verwerken van ‘Rouw’, een gastles 
over ‘Kanker en je omgeving’ of wat doet een 
patiëntenvereniging voor een patiënt.
Studenten van zorg en welzijn opleidingen zijn 
zeer geïnteresseerd, aanvullend op de theorie, om 
voorbeelden uit de praktijk te horen. 

Kortom, medevrijwilligers, het is zeer de moeite 
waard om scholen in jullie omgeving te benaderen 
en het inloophuis en PKS te introduceren. 

Voor vragen kunnen jullie mij altijd bellen.

Succes!

René Landman 
Regiovertegenwoordiger Noord Holland

32

Baande zich  voor zijn 
dochters en hemzelf een weg 
in het leven. Vierde sportieve 
successen, ondanks (sportieve) 
tegenslagen. Uit dat alles 
ontwikkelde hij zijn visie op 
coaching. Gebaseerd op ‘het 
totale-mens-principe’. Waarmee hij benadrukt dat 
een coach de mens achter de sporter moet blijven 
zien.

Nieuws
In die lijn maakte Van Gaal het nieuws bekend. Hij 
ziet zijn ziekte open onder ogen, maar hij valt er 

niet mee samen. Hij is patiënt, 
maar dat is niet zijn hele verhaal. 
Van Gaal is toont zich een 
krachtig (voor)beeld voor wie het 
wil zien. 
De oorlog zal dit najaar niet 
voorbij zijn. Net als de strijd 

tegen kanker. 
Maar we moeten hoop houden. Dat zie ik Van Gaal 
uitdragen en toe uitdagen. Ook op het voetbalveld. 
Want al mochten ‘we’ die bokaal weer niet winnen, 
er komen nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden, 
en nieuwe generaties. n

De oorlog zal dit 
najaar niet voorbij 

zijn. Net als de strijd 
tegen kanker 

De jeugd heeft de toekomst
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Vervolg op de laatste column ‘Ik ga straks wel plassen…’ 
van Shannon Welgraaf-van Buren in Nieuws 43

Vanuit de bodem

Mea Ligthart, 
bekkenfysiotherapeute

  Mea Ligthart

Als ‘straks gaan plassen’ niet lukt, omdat je dan 

urine verliest? Wat doe je dan?

Na een prostatectomie (en/of een TURP: 
transurethrale resectie van de prostaat) lukt het 
vaak niet om de plas even uit te stellen. Door de 
operatie is de balans in het systeem van controle 
over de blaas verstoord. Dit betekent dat je dan 
als man in meer of mindere mate urine verliest.

Hoe kan de bekkenfysiotherapeut u 
ondersteunen om de balans weer te 
herstellen?
•  Uitleg geven over de bekkenbodemspieren 

en hoe mensen oefeningen kunnen doen 
deze te versterken

•  Uitleg geven over het opvangen van de 
buikdruk bij dagelijkse activiteiten

•  Uitleg over het plasdagboek ter 
ondersteuning van blaastraining

Er zijn mannen die vóór de operatie geen 
plasklachten hebben. Als de plasbuis 
bij prostaatkanker niet vernauwd wordt 
bijvoorbeeld. Mannen die een TURP operatie 
ondergaan, hebben vaak wel al plasklachten. 
Plasklachten zoals: vaak moeten plassen, niet 
kunnen uitstellen, blaas niet leeg kunnen 
plassen, minder krachtige straal en onderbroken 
straal, snel weer moeten plassen, persen om te 
kunnen plassen.

Oefenen van de bekkenbodemspieren
Vóór de operatie krijgt u het advies van de 
uroloog om de bekkenbodemspieren te oefenen 
met behulp van de Bekkenbodem App.
Ervaring leert mij, als bekkenbodemfysio-
therapeute, dat het oefenen van de 
bekkenbodemspieren met behulp van de 
Bekkenbodem App voor de meeste mannen 

(en vrouwen) heel lastig is. De meeste mensen 
zijn dan toch onzeker of de oefeningen wel goed 
gedaan worden.
Als u zich daar onzeker over voelt, raad 
ik u aan een afspraak te maken bij een 
bekkenfysiotherapeut.

Als u één keer voor 
de operatie een 
afspraak maakt, 
kunt u in alle rust 
leren voelen waar de 
bekkenbodemspieren 
zitten. En hoe u goed 
kunt voelen dat u de 
bekkenbodemspieren 
aanspant en weer 
ontspant.

Ontspannen van de 
bekkenbodemspieren 
is namelijk net zo belangrijk als het aanspannen 
van de bekkenbodemspieren. Belangrijk is 
dat de veerkracht (een goede coördinatie 
van de bekkenbodemspieren) aanwezig 
blijft of herstelt na de operatie. Een goede 
veerkracht van de bekkenbodemspieren draagt 
bij aan goede controle over de blaas. Als de 
bekkenbodemspieren een te lage of een te 
hoge spanning hebben, kan dit betekenen dat 
er minder controle is over de blaas. Vergelijk de 
bekkenbodemspieren maar met een trampoline. 
Bij een goede spanning kun je lekker springen, 
maar als de trampoline te strak of te slap 
gespannen is, lukt dat niet.

Vóór de operatie kan een bekkenfysiotherapeut 
u leren voelen wat u doet met uw 
bekkenbodemspieren. Daar heeft u vast nooit 
bij stil gestaan. U kunt dan leren voelen hoe 
krachtig u kunt aanspannen en of u ook goed ›
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‘Ik ga straks 
wel plassen’

Een goede 
veerkracht van de 

bekkenbodem-
spieren draagt bij 

aan goede contro-
le over de blaas
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kunt ontspannen. Maar, hoe krachtig moet dat zijn, 
zonder dat het krampachtig wordt?
U kunt zich misschien voorstellen dat als u urine 
verliest of de angst heeft om urine te verliezen, 
u gaat proberen dit te voorkomen. Dit gebeurt 
dan vaak door de bekkenbodemspieren krachtig, 
krampachtig aan te spannen. Maar weet u dat u ook 
urine kunt verliezen als u de bekkenbodemspieren 
te krachtig aanspant?

Buikdruk en ademhaling
Wat ook belangrijk is bij het kunnen ophouden van 
urine is een goede buikdruk bij activiteiten in uw 
dagelijkse leven. Als u de druk in uw buik niet goed 
kunt opvangen, kan dit na de operatie er mede 
voor zorgen dat u urine verliest.
Druk in de buik ontstaat als u uw buikspieren 
aanspant. Dat is een normaal proces.
Bij het opstaan uit een stoel spant u de buikspieren 
aan, dan wordt de druk in uw buikruimte hoger en 
daarbij ook de druk op uw blaas.

Om dan de plasbuis goed 
gesloten te houden zullen 
de bekkenbodemspieren 
ook goed moeten reageren 
op de hogere buikdruk, 
die dan plotseling 
ontstaat. Kunnen de 
bekkenbodemspieren 
dit goed, dan bent u 
continent.
De ademhaling is ook een 
belangrijke factor bij het 

behouden van een goede buikdruk bij bijvoorbeeld 
opstaan. Hoe u de bekkenbodemspieren samen 
met de ademhaling goed inschakelt na de operatie, 
leert u van de bekkenfysiotherapeut.

Als u geen plasklachten kende vóór uw operatie 
dan heeft u mogelijk nog nooit een ‘plasdagboek’ 
bijgehouden en heeft u ook geen idee wat 
‘normaal’ is.

• Hoe vaak gaat u naar het toilet? Gaat u vaker 
omdat u bang bent voor urineverlies?

• Hoeveel plast u? Is dit een goed volume?
• Hoeveel tijd zit er tussen de plassen? Is dit een 

normale frequentie?
• Hoeveel drinkt u? Bent u minder gaan drinken 

uit angst voor urineverlies?
• Wanneer u urine verliest, hoeveel dan en wat is 

de reden? Bij bewegen of in rust? 

Na de operatie kan een plasdagboek u helpen met 
uw blaastraining, om weer controle over de blaas te 
krijgen. n

Bekkenbodem van de man

Na de operatie kan 
een plasdagboek 
u helpen met uw 

blaastraining

34



35

  Bert Westerink en Jan Janssens*

In 2014 kwam samenwerking rond de 

behandeling van prostaatkanker op gang tussen 

ziekenhuizen in Noord-Oost Nederland. In dit 

Prostaatcentrum Noord Nederland (PCNN) 

worden wekelijks patiëntbesprekingen belegd 

via een online MDO (multidisciplinair overleg). 

Daarin bespreken de 
deelnemende ziekenhuizen via 
een gesloten beeldverbinding 
25 tot 30 patiënten. (een 
interview hierover met 
prof. I.J. de Jong plaatsten we in 
Nieuws 38) 
Over de cruciale rol van 
casemanagers voor de patiënten 
spraken we mevrouw 
Sisca van Renen-Bolier (UMCG) 
en mevrouw Janet Boertien 
(Treant/Emmen). 

‘Communicatie en 
patiëntenparticipatie’
Patiëntgericht samenwerken. 
Voor het PCNN was dat reden de 
PKS bij de opzet te betrekken. 
Vertegenwoordigers van PKS-
afdeling Groningen, Friesland, 
Drenthe namen vanaf de start 

deel aan de werkgroep ‘communicatie en 
patiëntenparticipatie’. 
Vanaf 2016 kreeg de samenwerking een stevige 
impuls. Sisca van Renen-Bolier en Janet Boertien 
startten toen de coördinatiefunctie. Met twee 
personen om vervanging en continuïteit te 
borgen, besteden zij hieraan 0.1 fte van hun 
aanstelling. Er kwam een A3- meerjarenplan 
en jaaragenda. Over onder meer ‘medische 
inhoud’ en ‘MDO-gerelateerde zaken’ werden 
werkgroepen gevormd. De structuur werd 
bestuurlijk verstevigd en dat alles werd 
vastgelegd in een organisatiedocument. ›
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Patiëntgerichte 
samenwerking

Prostaatcentrum Noord Nederland (PCNN) Sisca en Janet fungeren naar eigen 
zeggen als ‘spin in het web’

Aandachtstrekker
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Volgens de SONCOS*-norm 
heeft een oncologie-
patiënt recht op een 
duidelijk aanspreekpunt 
(casemanager). In het 
PCNN heeft elk ziekenhuis 
verpleegkundig consulenten 
die deze rol vervullen. Allen 
hebben een aanvullende 
opleiding oncologie. 
Gezamenlijk fungeren zij 
binnen het PCNN ook als 
werkgroep. Deze onderlinge 
collegialiteit helpt bij 
doorverwijzing (heen en 
terug) tussen ziekenhuizen: 
de casemanager bevordert 
het vertrouwen bij de te 
verwijzen patiënt door introductie van de collega 
die de begeleiding gaat overnemen. 

Spin in het web 
Sisca en Janet fungeren naar eigen zeggen als 
‘spin in het web’. Na elk MDO werken zij het 
behandelplan van de besproken patiënt bij en 
begeleiden hen tijdens het behandeltraject. 
Dit ziet ook op verwijzingen naar andere 
disciplines (fysiotherapie; seksuologie etc.) 
of externe partijen als de PKS of Het Behouden 
Huys. 
Beiden vinden het mooi vraagbaak te kunnen 
zijn. Ook voor de kring rond de patiënt, diegenen 
die voor de patiënt belangrijk 
zijn. 

Sisca wijst op het belang van een 
lage drempel voor het opnemen 
van contact. ‘We proberen 
informatie zodanig te geven 
dat de patiënt begrijpt wat we 
aanreiken.’ 

Janet: ’Wij zijn inhoudelijk op 
de hoogte van alle medische 
ontwikkelingen. Vaak kunnen we 
patiënten met vragen dezelfde 
dag al antwoord geven. 
Bij opnames op de verpleegafdeling van 
TREANT/Emmen komen we langs om ‘voeling te 
houden’, na te gaan of alles duidelijk is rondom 
ontslag en vervolg en of er nog vragen zijn. Het is 
echt een pratend beroep’ 

Gezonde leefstijl
Sisca: Het is niet alleen 
managen en coördineren. 
Binnen het PCNN zijn we als 
oncologieverpleegkundigen 
vakinhoudelijk continu in 
beweging. Incluis: preventie, 
voorkomen van problemen, 
maar ook vergroten van het 
bewustzijn bij patiënten van 
de eigen rol hierin.

De behandelingen vergen 
veel van patiënten en hun 
naasten. Het is belangrijk in 
zo’n jarenlang traject actief 
en fit te blijven, dan wel 
in ieder geval te zorgen je 

gezondheid stabiel te houden en de dingen te 
kunnen doen die je graag wilt. 

Sisca: ‘Direct aandacht aan leefstijl geven 
is bijvoorbeeld belangrijk bij de start van 
hormonale therapie. Bewegen, kracht behouden, 
goede voeding. Hormonen hebben een grote 
impact op het lichaam. Het onderzoeken van 
de motivatie om zo fit en gezond mogelijk te 
blijven, samen kijken wat de mogelijkheden 
zijn, ook met beperkingen, vind ik persoonlijk 
heel erg leuk om met de patiënt te doen. Er 
zijn nieuwe programma’s (NEXT) of je kunt naar 
onco-fysiotherapie, oncologische revalidatie of 

we kunnen bijvoorbeeld een 
buurtsportcoach inschakelen. 
Maar het kan ook simpel, 
gewoon thuis, aandacht voor 
voeding, een wandeling elke 
dag, tuinieren, traplopen, met 
gewichtjes oefenen. Samen met 
de patiënt en naasten kijken 
wat ‘past’ en aansluit aan de 
eigen omstandigheden. De 
eigen inzet en motivatie van de 
patiënt hierbij is cruciaal en die 
ondersteunen we graag ☺’ 

Verder behoort het aansturen 
en coördineren van publiekslezingen tot 
hun taak. Dit voorjaar weer een eerste na de 
Covid-periode. (in Nieuws 42 is een impressie 
opgenomen) De werkgroep communicatie doet 
jaarlijks een voorstel voor het hoe en waar.  

Janet: ‘Voor oncologisch verpleegkundigen 
organiseren we bovendien een jaarlijks ›

Sisca: ‘We proberen informatie zodanig 
te geven dat de patiënt begrijpt wat we 
aanreiken.’

‘We proberen ‘We proberen 
informatie informatie 

zodanig te geven zodanig te geven 
dat de patiënt dat de patiënt 

begrijpt wat we begrijpt wat we 
aanreiken’ aanreiken’ 
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symposium over 
prostaatkanker.’ Zij bezocht 
zelf in het voorjaar het 
jubileumcongres van PKS in 
Leusden. 

Terugblik 
Wie een ziekenhuis een 
beetje van binnen kent 
snapt dat samenwerken niet 
vanzelf gaat. Maar waar is 
dat anders? Gevraagd om 
een terugblik meldt Sisca 
aanvankelijk gedacht te hebben ‘waar ze aan 
begonnen was’. De inmiddels bereikte structuur 
en het plezier in het werk leiden tot resultaat. 
‘Iedereen ziet het nut van samenwerking in.’
Beide coördinatoren moeten wel ‘de vinger 
aan de pols houden’ want ‘iedereen heeft het 
druk’. Ook de noodzaak efficiënt te vergaderen 
vergt blijvend aandacht. Wezenlijk is de 
bereikte uniformiteit in het informatieaanbod 
aan patiënten. Aanvankelijk zaten daar grote 
verschillen in. 

Het stroomlijnen ervan is 
mede gerealiseerd door 
de actieve rol van de 
werkgroep ‘communicatie en 
patiëntenparticipatie’ waarin 
de PKS deelneemt. 
Vertegenwoordigers van de 
PKS-afdeling Groningen, 
Friesland, Drenthe bezoeken 
de deelnemende ziekenhuizen 
minimaal twee maal per jaar. 
Zij kijken op verzoek kritisch 
mee naar teksten voor de 

website en folders. 

Wat is er meer te bereiken? 
Janet en Sisca benadrukken dat het altijd beter 
kan maar dat de samenwerking goed loopt. 
De komende jaren zal de focus onder meer liggen 
op verdieping en research. n

Voor meer informatie zie www.PCNN.nl 

  Wim Nak

De studie richt zich op patiënten die een 
hormoonbehandeling hebben ondergaan waarna 
later de ziekte toch weer is teruggekeerd. Veelal 
krijgen deze patiënten een behandeling met 
Abiraterone of Enzalutamide. In de SPLASH 
studie wordt onderzocht of het voor hen 
voordeel zou bieden om eerst de Lutetium-PSMA 
therapie te krijgen.

Van de in aanmerking komende patiënten 
krijgen twee van de drie mannen de Lutetium-
PSMA therapie. De derde krijgt Abiraterone of 
Enzalutamide. Wanneer bij deze derde patiënt 

tijdens de studie blijkt dat die behandeling 
voor hem geen effect heeft, dan kan hij alsnog 
Lutetium-PSMA therapie krijgen. Deze studie zet 
Lutetium-PSMA dus weer een stapje naar voren 
in het traject, waar deze nu alleen nog maar 
beschikbaar is voor patiënten die alle andere 
therapieën al gehad hebben. 

De studie SPLASH is open in het ErasmusMC 
(prof. de Wit), Radboudumc (dr. Van Gemert) en 
St. Antonius Ziekenhuis (dr. Lavalaye).

Deze studie is door de industrie opgezet en 
gefinancierd. Informatie over deelname kunt u 
vinden op: https://nl.splashtrial.com/

Janet: ’Wij zijn inhoudelijk op de hoogte 
van alle medische ontwikkelingen’

Nederland doet mee aan de 
internationale SPLASH studie

SPLASH studie Lutetium-PSMA
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Ook vis is een goede bron van selenium

Leven mannen met prostaatkanker die selenium 

gebruiken langer? Helpt selenium om de kans 

op terugkeer van prostaatkanker te verkleinen? 

Hoe zit het precies? Het Wereld Kanker 

Onderzoek Fonds legt het uit. 

Wat is selenium? 
Selenium, ook wel seleen genoemd, is 
een zogeheten spoorelement. Het werkt 
als antioxidant en beschermt cellen tegen 
beschadigingen en schadelijke stoffen. 

Selenium komt van nature in ons eten voor. 
Bijvoorbeeld in volkorengranen, noten, vlees, vis, 
eieren, zuivel, groenten en fruit. 

Planten nemen selenium op uit de bodem. Meer 
selenium in de bodem geeft meer selenium in 
plantaardige producten die erop groeien. Dieren 
krijgen via veevoer selenium binnen waardoor 
het in vlees, eieren en zuivel terechtkomt. Via 
zeewier en algen komt selenium ook in vis 
terecht.

Tekort of te veel aan selenium?
Tekorten aan selenium komen voor in gebieden 
waar de grond weinig selenium bevat, zoals in 
Azië. Een tekort aan selenium kan hartproblemen 
veroorzaken. 

Als je gezond en gevarieerd eet volgens de Schijf 
van Vijf krijg je voldoende selenium binnen.

Uit onderzoek blijkt dat in Nederland bijna 
iedereen de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid 
selenium binnenkrijgt.

In een hoge dosis is selenium giftig en 
veroorzaakt het vrij ernstige klachten, zoals 
brosheid van nagels en haren, slechte adem 
(knoflookgeur), huiduitslag, vermoeidheid 
en problemen met het zenuwstelsel zoals 
zenuwpijn.

Pas op met voedingssupplementen
Supplementen kunnen hoge doseringen 
selenium bevatten. Het gebruik van deze 
supplementen is daarom risicovol. Je kunt 
daarmee makkelijk meer dan de maximale 
toelaatbare dosis van 300 microgram per dag 
binnenkrijgen. 

Onderzoek naar 
selenium en 
prostaatkanker
In laboratorium-
onderzoek waarbij aan 
prostaatkankercellen 
meer selenium werd 
toegevoegd, zorgde het 
selenium ervoor dat de 
prostaatkankercellen 
eerder afstierven.

Maar studies 
bij mannen met 
prostaatkanker laten 
tegenstrijdige resultaten zien. In één studie 
hadden mannen met prostaatkanker meer 
selenium in het bloed dan mannen zonder ›

Als je gezond en Als je gezond en 
gevarieerd eet gevarieerd eet 

volgens de Schijf volgens de Schijf 
van Vijf krijg je van Vijf krijg je 

voldoende voldoende 
selenium binnenselenium binnen

Heb ik extra selenium nodig bij 
prostaatkanker?
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prostaatkanker, terwijl twee andere studies het 
tegenovergestelde laten zien. We weten dus niet of 
er nou een verband is tussen prostaatkanker en de 
hoeveelheid selenium in het bloed.

Studies met supplementen 
Er is maar weinig onderzoek gedaan waarbij 
gekeken is wat het effect is van een supplement 
met selenium op de kans om aan prostaatkanker te 
overlijden. 

In één onderzoek overleden mannen die een 
seleniumsupplement hebben gebruikt vaker dan 
mannen die geen seleniumsupplement hebben 
gebruikt. Bij een andere studie is gekeken naar de 

terugkeer van prostaatkanker: mannen 
die een seleniumsupplement gebruikten 
hadden een grotere kans op terugkeer 
van prostaatkanker dan mannen die geen 
seleniumsupplement gebruikten. 

Ons advies
Mannen met prostaatkanker adviseren we om geen 
seleniumsupplement te gebruiken. Het kiezen voor 
voedingsmiddelen die rijk zijn aan selenium is de 
veiligste manier om selenium te nemen. Dit kan 
door gevarieerd te eten volgens de Schijf van Vijf.

Voor verdere adviezen tijdens kanker lees je onze 
Aanbevelingen. Twijfel je of je voeding voldoende 
selenium bevat? Een diëtist kan met je meekijken. 
Je vindt een diëtist via de Verwijsgids Kanker. n

"Als het leven stilstaat"
Hoe gaan we om met mensen die hun 
onaantastbaarheid zijn kwijtgeraakt en uit hun 
normale doen zijn geraakt? En hoe reageren we 
daar zelf op? In de regel zijn we niet voorbereid op 

crises en ziekten. 

We wensen dat alles weer 
wordt zoals het was - maar 
zo werkt het meestal niet en 
die wens laat ons nog meer 
lijden. Dit is precies wat 
hartchirurg dr. Ehsan Natour 
wil veranderen.
Tijdens de vele jaren van 
werken in het ziekenhuis heeft 
hij van duizenden voorbeelden 
geleerd hoe belangrijk het is 
om altijd de hele persoon te 
zien in plaats van alleen een 
ziek orgaan. Deze aanpak heeft 

ingrijpende gevolgen voor genezing, de kwaliteit 
van ons leven en hoe we een crisis overwinnen. 

Met een hartoperatie als voorbeeld leidt Dr. Natour 
ons door het hele proces van een crisis - als het 
leven stil lijkt te staan. Crises beginnen meestal 
lang voordat we het beseffen en duren vaak langer 
dan we willen toegeven. De auteur loodst ons door 
alle cruciale fasen, zodat we uiteindelijk goed 
aankomen. Zo wordt zijn aanpak, beoefend in het 
dagelijkse ziekenhuisleven waarin het individu in 
het middelpunt van de aandacht staat, een win-
winsituatie voor iedereen: het medische personeel, 
de patiënten die sneller op de been komen en de 
naasten die in dit systeem als belangrijke pijlers 
worden meegenomen. 
Een toonaangevend boek in de ethische discussie 
over de geneeskundige beroepen.
• Het boek telt 190 pagina’s
• Prijs € 22,- 
• ISBN code: 9789493289000
• Het is verkrijgbaar in vrijwel elke boekhandel en 

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

Boekenrubriek

Supplementen met selenium 
zijn niet nodig
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Blokkeren na slechte uitslag
  Marijke Galgenbeld

Ik schuif wat met mijn ene voet over de andere en 

kijk om mij heen. 

Er zitten een man en een vrouw tegenover ons, die 
alleen wat voor zich uitstaren. Ieder lijkt in zijn 
eigen wereld te zitten. De vrouw pakt een blad, 
bladert er in gedachten doorheen en legt het 
eigenlijk onmiddellijk weer terug. De man merkt 
het niet op, hij blijft naar zijn schoenen staren.
Ik vraag mij af of zij ook voor de uitslagen van alle 
uitgevoerde onderzoeken komen met vandaag 
de uiteindelijke diagnose, gekoppeld aan een 
bepalende prognose. 
Max en ik wel. Natuurlijk gaat het bij deze ziekte 
om mijn lief, maar het voelt als ons proces, niet 
alleen dat van hem. En we ervaren dus beiden 
de enorme spanning, die deze afspraak met zich 
meebrengt. 

Mijn blik dwaalt af naar het scherm met 
promotiefilmpjes, reclame en belangrijker…..de tijd. 
Het is vijf over twee. 
Om twee uur zouden wij eigenlijk aan de beurt zijn. 
Er gebeurt echter nog niets.
Er komt iemand aanlopen. Is dat onze arts? Ik voel 
het nu in mijn buik, er is geen weg terug meer. 
De arts verschijnt in ons vizier en hij nodigt ons uit 

mee te lopen naar zijn kamer. Rustig opent hij de 
deur en wijst naar de twee stoelen, die aan het 
bureau staan. 
‘Jullie zitten natuurlijk enorm in spanning over de 
uitslagen. Ik heb geen goed nieuws, de 
PSMA-PET-scan liet metastasen zien in delen 
van uw skelet en in vele klieren. Dat ziet er dus 
niet goed uit. Een genezende behandeling is niet 
meer mogelijk, wij kunnen u slechts palliatieve 
behandelingen aanbieden.’

‘Max gaat dood’
Ik kijk snel naar Max. 
Die staart naar de arts 
en zegt uiteindelijk: ‘oh.’ 
Meer niet. Bij mij lijkt het 
net alsof het heelal in 
een trechter weg wordt 
gezogen. ‘Max gaat dood’, 
zegt een stem in mijn 
hoofd. ‘Max gaat dood’. 
De arts praat verder, maar 
ik hoor niets meer. Het is 
alsof de woorden langs 
mijn hoofd zweven, er is 
een onmogelijkheid ze te vangen. In mijn ooghoek 
zie ik een verdoofde Max zitten.
‘Ik denk dat u het even de tijd moet geven. Laten 
we op korte termijn een afspraak maken om na te 
denken over hoe we nu verdergaan.’ ›

Interessant

We ervaren 
beiden de enorme 
spanning die deze 
afspraak met zich 

meebrengt

Uitbehandeld?
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Verdergaan??? Hoezo 
verdergaan? Het is afgelopen, 
zegt hij net, er is geen genezing 
mogelijk, dus eind verhaal. 
Waar moeten we dan mee 
verdergaan? 
De arts gaat staan en schudt ons de hand. Ik kijk 
even snel naar zijn bureau, waar ik altijd mijn 
telefoon opleg om gesprekken op te nemen, maar 
ik ben dat vandaag vergeten. 
We verlaten de kamer en lopen zwijgend de gang 
uit, de wachtkamer weer door, richting de uitgang 
van het ziekenhuis. 
Als we bij onze auto aankomen, hebben we nog 
steeds niets tegen elkaar gezegd. Ik voel me ook 
verdoofd en zwaar en ben niet echt in staat nu iets 
zinvols te zeggen.

Uitbehandeld
Eenmaal weer thuis, loopt Max naar de tuin en 
staart naar de prachtige Japanse esdoorn, die daar 
in al zijn volheid simpelweg ‘aanwezig’ is. 
Ik ga naast hem staan en sla een arm om hem 
heen. ‘Wat een rot nieuws he?’ zeg ik tegen hem en 
kijk naar zijn gezicht. Ik zie dat er tranen over zijn 
wangen rollen. 
‘Ik begrijp het niet’, zegt hij. ‘Hij zei volgens mij dat 
ik uitbehandeld ben.’
‘Ja, daar leek het op. Maar hij had het wel over 
verdergaan. Dat begreep ik niet, jij?’
Voor ons is dit een feit. Uitbehandeld. 
En uitbehandeld betekent: opgegeven en dan dus 
doodgaan op korte termijn. 

Was dit echt zo? We sloegen dicht bij het horen 
van het slechte nieuws en hoorden eigenlijk 
alleen: u bent niet meer te genezen. We konden 

ook niets terughoren, omdat we 
waren vergeten het gesprek op 
te nemen. Dus we misten het 
vervolg van de informatie die 
gegeven werd in het gesprek. 
Na twee dagen besluiten wij 
contact op te nemen met de 
oncologieverpleegkundige 
en haar te vragen om een 
vervolggesprek.
 

‘De arts vertelde ons dat Max uitbehandeld is en 
we hebben de rest eigenlijk niet meer gehoord. 
Hij had het namelijk wel over een 
vervolgbehandeling, maar dat drong niet tot ons 
door.’
‘Oh, dat komt zo veel voor, dat is een hele normale 
reactie’, vertelt de oncologieverpleegkundige. ‘We 
plannen snel een tweede gesprek in, dan wordt 
alles hopelijk duidelijker.’

Max luistert mee en voor het eerst 
sinds dagen zie ik een glimlach op 
zijn gezicht. Als de afspraak gemaakt 
is, hangen we opgelucht op.

Is dat dus niet zo?
Na vier dagen lopen we samen naar de poli, dit 
keer met veel minder spanning in ons lijf. De arts 
komt ons weer halen en stelt ons glimlachend 
gerust. 
‘Jullie zijn hierin echt niet de enigen. Je ziet bijna 
altijd mensen blokkeren na het horen van minder 
goed nieuws. Ik vertelde jullie dat er verschillende 
uitzaaiingen zijn gevonden en dat we nu in een 
ander traject uitkomen dan dat van de genezende 
behandelingen.’
‘Wij begrepen dat ik uitbehandeld was en zo heeft u 
dat naar ons idee ook gezegd. Is dat dus niet zo?‘ 
Max werpt snel een blik op mij. ‘Dat zei de dokter 
toch?’

De arts kijkt ons heel ontspannen en zelfverzekerd 
aan. ‘Nee, dat heb ik nooit gezegd, want dat zou 
niet in mij opkomen om dat zo te zeggen. Juist 
bij prostaatkanker is er nog veel mogelijk als de 
patiënten niet meer kunnen genezen. Dan hebben 
we het over palliatieve behandelingen, dus 
alle behandelingen die het leven dragelijker en 
comfortabeler maken en deze zorg kan maanden, 
zelfs jaren geboden worden. Het woord ‘palliatief’ 
wordt vaak gekoppeld aan de laatste fase van het 
leven van mensen en dat is niet terecht.’
‘Oh…wat zijn we hier blij mee’, zeg ik, terwijl ik 
met een zakdoekje mijn betraande wangen droog 
wrijf. ‘Wij hadden eigenlijk het idee dat er niets 
meer voor Max mogelijk was en dat zijn einde heel 
dichtbij was.’

Anti-hormonale medicatie
‘Gelukkig niet’, antwoordt de arts vriendelijk 
glimlachend. ‘Wij plannen u nu op zeer korte 
termijn in bij de oncoloog, die u naar alle 
waarschijnlijkheid anti-hormonale medicatie zal 
voorschrijven, wellicht gecombineerd met chemo. 
Ik heb u eerlijk gezegd in eerste instantie even 
met rust gelaten om alles te verwerken en was 
van plan u zelf een dezer dagen te bellen voor de 
vervolgafspraak. Gelukkig belde u ons al.’
Ik kijk Max aan en pak zijn hand. Natuurlijk blijft 
het geen fijne situatie, maar alles ziet er anders uit 
dan wij het aanvankelijk zelf hadden ingevuld. 
Max glimlacht wat en knijpt in mijn hand. 
We staan op, bedanken de arts en lopen hand in 
hand de gang in, op weg naar een toekomst die 
nog steeds onzeker is, maar waar wel weer ruimte 
gecreëerd is voor hoop op tijd en vooral kwaliteit. n

Het is alsof de 
woorden langs 

mijn hoofd zweven

Je ziet bijna altijd 
mensen blokkeren 
na het horen van 

minder goed nieuws
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Eindredacteur 
Binnenkort komt binnen de redactie van Nieuws 
de functie van eindredacteur vrij.
Nieuws verschijnt vier maal per jaar.

De eindredacteur stuurt redacteuren en overige 
medewerkers aan.
Hij is verantwoordelijk voor de aangeleverde tekst en plaatst waar nodig koppen en tussenkopjes, 
intro’s streamers en onderschriften.
Beoordeelt aangeleverd beeldmateriaal en past dit eventueel aan.
De eindredacteur bepaalt de indeling van het magazine en heeft contact met de vormgever en de 
drukker.
Hij controleert de drukproeven en geeft akkoord voor drukken.

Houdt na goedkeuring van de proeven contact met de drukker over de voortgang van het drukproces.
 
Het betreft 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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In mei 2014, een maand na mijn 65e verjaardag 

diagnosticeerde de uroloog van het CWZ Nijmegen 

bij mij prostaatkanker. Een donderslag bij heldere 

hemel. 

Een opeenvolging van emoties volgde, boosheid, 
verdriet en verzet. Ik onderging operaties en 
bestraling met incontinentie en impotentie 
tot gevolg. Daarnaast had ik ook klachten als 
hoofdpijn, vermoeidheid, lusteloosheid en 
neerslachtigheid. Deze brachten mijn leven 
behoorlijk in onbalans. 
Daarom meldde ik mij aan bij het Helen Dowling 
Instituut. Zij helpen mensen met kanker door 
middel van psychologische ondersteuning. 
Mijn leidraad, het hebben van controle en de regie 
over mijn leven, was weg. Die werkelijkheid bracht 

mij enorm uit balans. Ik moest leren loslaten 
en leven in het hier en nu. Mijn nieuwe fysieke 
conditie accepteren, uitgaan van de resterende 
mogelijkheden en zoveel mogelijk plezier beleven 
aan wat nog wél kon. Daarbij hebben gesprekken 
met de psycholoog mij weer op weg geholpen.

Complicaties
In de opvolgende jaren waren er meerdere 
complicaties.
Een stijgende PSA-waarde leidde tot bestralingen. 
Met als gevolg een aantal maanden vermoeidheid, 
lusteloosheid en depressie. 
En natuurlijk waren er nog altijd incontinentie en 
impotentie.
Aan mijn impotentie was niets te veranderen. 
Maar de incontinentie kon wellicht worden 
opgeheven door een technisch-mechanische 
ingreep aan de plasbuis. Helaas zonder resultaat. 
Volgende optie was een rechtstreeks door de › 

‘Genieten wil ik, elke dag’
Herhalend houvast

Interessant
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buikwand in de blaas geplaatste verblijfskatheter. 
De behandeling mislukte omdat bij de eerste 
vervanging deze suprapubische katheter 
door de blaaswand in de darm werd geprikt. 
Levensbedreigende situatie die mij weer ernstig 
ziek maakte. 
Kortom, leren leven met luiers resteerde, daar 
heb ik mij jarenlang bij neergelegd. Dat is geen 
pretje. Ergens in mijn achterhoofd associeer ik mijn 
situatie nog altijd met die van een baby. Of beter 
gezegd: met een oude kerel in het verpleeghuis… 

Schrijven
In juni 2018, vier jaar na de diagnose 
prostaatkanker, voelde ik mij zeker genoeg om op 
vakantie naar het buitenland te gaan. Ik volgde een 
schrijfcursus door en met schrijver Wim Daniëls, in 
het Franse Pouchou. Een reis van een week die mij 
niet alleen nieuw verworven zelfverzekerdheid en 
plezier bracht, maar mij ook in staat stelde mijn 
leven en gevoel beter onder woorden te brengen. 
In de daarop volgende jaren volgde ik 
schrijfcursussen bij Monica Boschman. 
Schrijfweken in Lochem, een weekend in een 
klooster in Huissen en diverse avond- en 
dagcursussen in haar Schrijfhuis in 
Gassel. Dat heeft mij veel positieve 
energie opgeleverd en navenant 
ook veel geschreven gedichten en 
verhalen.
Naast de fysieke inspanningen 
’s morgens bij onze IJslandse 
paarden gebruik ik de middagen om 
mijn brein te trainen en schrijf dan 
gedichten, verhalen of lees.
Een erg goede balans en manier om 
zo dicht mogelijk bij gezondheid te 
blijven.
De verhalen en gedichten deel ik 
met dierbaren, familie en vrienden, 
zorgverleners.

Perspectief
Inmiddels ligt die schrijfreis al een aantal jaren 
achter mij. Ik merk dat hoe meer het moment van 
de diagnose prostaatkanker naar het verleden 
verschuift, hoe meer de beperkingen in mijn 

dagelijks leven zich roeren. 
Je zet de kwaliteit van leven niet meer af tegen 
mogelijk overlijden, maar tegen een leven zonder 
gebruik te moeten maken van hulpmiddelen. 
Dat je 24 uur per dag gebruik kunt maken van 

inlegluiers is een geweldige 
oplossing, maar ik moet bij alles 
wat ik doe rekening houden met de 
mogelijkheid van doorlekken. 
Maar ‘als dit het is dan is dit het’ en 
daar kan ik mee leven .....?

Leren leven met urostoma
Want …. ik heb inmiddels toch 
in overleg met een uroloog van 
Radboud UMC Nijmegen besloten 
om de aanleg van een urostoma 
opnieuw een kans te geven. 
Op basis van de dossiergegevens 

heeft de uroloog voldoende vertrouwen in de 
ingreep.
Vrijdag 4 februari word ik geopereerd en rond 19.00 
uur word ik wakker op de verpleegafdeling. Miriam 
mijn partner zit al aan mijn bed. Onmiddellijk valt 
mij op dat ik twee urostoma’s aan mijn buik heb 
hangen. Dat betekent dat in beperkte mate › 
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Mijn leidraad, 
het hebben van 
controle en de 
regie over mijn 
leven, was weg

‘Genieten wil ik, elke dag’
Interessant

Genieten wil ik, elke dag
ik ben me daarvan heel bewust

omdat ik bijna zeker dacht te weten
dat mij het einde was bemeten

Zon en regen, herfstig blad
storm en stilte, alles doet mij wat
bewustzijn van het alles en geheel

het leven biedt toch nog zoveel

Ik geniet van ‘t dagelijks gedoe
en stop met negatief beklag

alles doet er nu weer toe
carpe diem, ik pluk de dag

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

en het verwerken van een automatische incasso scheelt ons in 
verhouding veel tijd en geld. Deze besparing kunnen wij dan weer 
besteden aan ons werk.
 
Het regelen van een automatisch incasso is heel eenvoudig. 
Vul het formulier in op prostaatkankerstichting.nl onder ‘steun ons’. 
Of scan de QR code om direct naar het formulier te gaan. n
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de operatie kon worden uitgevoerd. De volgende 
dag wordt dit ook bevestigd door de uroloog die 
mij geopereerd heeft. 
Herstel verloopt naar wens en donderdagmiddag 

10 februari 2022 zit ik weer thuis, 
heerlijk in mijn eigen relaxfauteuil.
Dan begint ook weer het ‘gewone’ leven 
…

Toekomst
Ik vind mijzelf een voorbeeld van 
iemand die veel door heeft gemaakt 
en in staat is gebleken om terug op 
te krabbelen. Ik heb gewerkt naar een 
situatie waarbij ik verder kan leven 
met hulpmiddelen en zo min mogelijk 
problemen. Mijn advies is niet de moed 
verliezen. Probeer er achter te komen 
waarmee je het beste geholpen bent en 
houdt verdere medische ontwikkelingen 
in de gaten. Wie weet hoe deze je 
kwaliteit van leven in de toekomst 

verder kunnen verbeteren. n

  Arie Vermaas

Verschuivend geluksgevoel 

Gewoon weer thuis uit het ziekenhuis 
vanuit het binnen eindelijk naar buiten 

wordt het gewone heel bijzonder 
en voelt dit thuis-zijn als een wonder 

Gewoon weer even in je achtertuin
geniet van alle tinten herfstig bruin
buiten even met de buurman praten
zien hoe mensen de hond uitlaten

Gewoon een regenbuitje op je kop 
je eigen eten voorbereiden

in het donker een verlichte trein zien rijden
wat knap je daarvan op 

Gewoon gedoe van alledag
intens beleven van de kleine dingen

leveren je mooie bespiegelingen
en relativeren tegenslag

Probeer er 
achter te 
komen 

waarmee je 
het beste 
geholpen 

bent



4747

Het roofdier
Kanker is een fout van je immuunsysteem.

Kankercellen zijn slimme cellen die vrijwel alles weten te omzeilen
en zich optima forma aanpassen aan de omgeving.

In het wild, zal je kankercellen roofdieren noemen.
Roofdieren, die zoeken naar een prooi, hanteren hierbij

de meest gunstige tactiek met een optimale balans
tussen inspanning en zoekresultaat.

Is deze vorm van beweging de meest optimale strategie
voor kankercellen om snel en doelgericht nieuwe plekken

in het lichaam te vinden, die geschikt zijn voor tumorgroei?

De wetenschap is nog volop in onderzoek
om te begrijpen hoe en wanneer zij dat roofdier,

dat kanker heet, in toom kunnen houden en verjagen.

Mondjesmaat komt men tot inzicht
hoop gloort voor diegenen die de diagnose kanker krijgen.

Echter, vergeet niet dat het roofdier tot op heden
nog aan het jagen is en naar voedsel zoekt.

Rob Thiele
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Voorlichtingsbijeenkomsten Waar Plaats Datum Tijd

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Debora Delft 27 september 16.00/17.30
Voorlichtingsavond PK Antonius Ziekenhuis Nieuwegein 27 september 19.00/21.30
Lotgenotenbijeenkomst Rivierenhuis Terneuzen 29 september 14.00/16.00
Mannen in gesprek Inloopcentrum Viore Hilversum 30 september 14.00/15.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 6 oktober 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Sittard 10 oktober 14.00/15.30
Lotgenotengroep PK Inloophuis ’t Praethuys Alkmaar 11 oktober 10.30/12.00
Lotgenotenbijeenkomst Maasstad Ziekenhuis Rotterdam 11 oktober 14.30/17.00
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Weert 12 oktober 14.00/15.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Oude IJssel Doetinchem 12 oktober 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Maastricht 13 oktober 19.00/20.30
Lotgenotenbijeenkomst Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom 14 oktober 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Bernhoven Ziekenhuis Uden 19 oktober 10.00/12.00
Lotgenotenbijeenkomst Anna’s Huis Zaandam 19 oktober 10.30/12.00
Lotgenotenbijeenkomst Haga Ziekenhuis Den Haag 20 oktober 19.00/20.30
Informatiebijeenkomst PK Het Braamhuis Zevenaar 20 oktober 19.30-21.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 27 oktober 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Maasziekenhuis Pantein Beugen 28 oktober 14.00/16.00
Mannen in gesprek Inloopcentrum Viore Hilversum 28 oktober 14.00/15.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Toon Waalwijk 2 november 14.00/15.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 3 november 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Carma Naaldwijk 8 november 15.30/17.00
Lotgenotengroep PK Inloophuis ’t Praethuys Alkmaar 8 november 10.30/12.00
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Maastricht 10 november 19.00/20.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Midden Brabant Tilburg 14 november 14.00/15.30
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Roermond 16 november 14.00/15.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Scarabee Leiden 17 november 10.30/12.30
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Parkstad Heerlen 21 november 14.00/15.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 21 november 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Honingraad Breda 21 november 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Debora Delft 22 november 16.00/17.30
Lotgenotenbijeenkomst LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer 24 november 10.15/12.00
Mannen in gesprek Inloopcentrum Viore Hilversum 25 november 14.00/15.30
Lotgenotenbijeenkomst Anna’s Huis Zaandam 30 november 10.30/12.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 1 december 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Maastricht 8 december 19.00/20.30
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Sittard 12 december 14.00/15.30
Lotgenotengroep PK Inloophuis ’t Praethuys Alkmaar 13 december 10.30/12.00
Lotgenotenbijeenkomst Bravis Ziekenhuis Roosendaal 13 december 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Maasstad Ziekenhuis Rotterdam 13 december 14.30/17.00
Lotgenotenbijeenkomst Bernhoven Ziekenhuis Uden 14 december 10.00/12.00
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Weert 14 december 14.00/15.30
Lotgenotenbijeenkomst Haga Ziekenhuis Den Haag 15 december 19.00/20.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 19 december 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst HMC Antoniushove Leidschendam 22 december 14.00/16.0048

Agenda



De behandeling van kanker kan leiden tot 
afname van de seksualiteit en vruchtbaarheid. 
In de loop der jaren is de overleving van de 
meeste soorten kanker dusdanig toegenomen 
dat seksualiteit en vruchtbaarheid na herstel 
heel belangrijk zijn. In de spreekkamer 
wordt niet altijd gesproken over het effect 
van behandelingen op seksualiteit en/of 
vruchtbaarheid. De patiënt zelf vindt het vaak 
lastig deze onderwerpen ter sprake te brengen. 
Door het niet te bespreken wordt de kans op 
een gezond seksleven na herstel ontnomen, 
leidend tot een verlies van intimiteit in de 
relatie, gevoelens van machteloosheid en 
soms zelfs depressie. Als behandeleffecten op 
de vruchtbaarheid onbesproken blijven kan 
dit leiden tot levenslang verdriet indien een 
kinderwens onvervuld blijft.
 
Krouwel bestudeerde tijdens haar 
promotieonderzoek in welke mate zorgverleners 
werkzaam in de oncologie rekening houden met 
het effect van de behandelingen op seksuele 
functie en vruchtbaarheid. Net als iedere 
bijwerking of complicatie zou dit vooraf aan het 
starten van een behandeling moeten worden 
besproken. Om te achterhalen welke factoren 
van invloed zijn op het bespreken van seksuele 
functie werden oncologische zorgverleners 
bevraagd over hun praktijkvoering. Verder bevat 
het proefschrift onderzoeken naar de bespreking 
van vruchtbaarheidsproblematiek vanuit het 
perspectief van artsen, verpleegkundigen en 
zaadbalkankerpatiënten. ›

 

Promotie
‘Seksuele
gezondheid na 
kanker’ 
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Voor mannen met seksuele problematiek na 
de behandeling van prostaatkanker werd de 
inhoud van folder- en informatiemateriaal en 
de aanwezigheid van seksuele nazorg binnen de 
Nederlandse ziekenhuizen onderzocht. In 88% 
van de onderzochte informatiematerialen werd 
seksuele gezondheid genoemd. Eén op vijf van 
de brochures bevatte uitgebreide informatie, de 
helft een matige hoeveelheid en bijna een derde 
bevatte weinig of geen informatie met betrekking 
tot seksualiteit. Op urologie afdelingen was er 
vaker een verpleegkundig voorlichting consult dan 
op bestraling afdelingen. 

Seksuele counseling werd vaker aangeboden door 
urologie afdelingen, ook waren zij beter op de 
hoogte van verwijzingsmogelijkheden. Seksuele 
nazorg bleek niet overal beschikbaar voor mannen 
met seksuele problematiek. 
 
Ondanks dat zorgverleners zich wel 
verantwoordelijk voelen voor het bespreken 
van deze delicate onderwerpen, blijkt er 
in de praktijk ruimte voor verbetering. 

Onderwijs, kennis, verwijzingsmogelijkheden 
en informatiematerialen zijn nog niet overal 
aanwezig. Patiënten met kanker zijn gebaat 
bij volledige informatievoorziening vanuit de 
hulpverlener wat betreft verminderde seksuele 
functie en vruchtbaarheid als gevolg van de 
behandeling. Meer onderwijs over dit onderwerp 
kan het bewustzijn en de kennis over dit probleem 
vergroten. Meer kennis kan leiden tot vaker 
bespreekbaar maken en tijdige verwijzing naar 
seksuologen en vruchtbaarheidsspecialisten. n
 
Esmée Krouwel is werkzaam als uroloog in opleiding in 
het HagaZiekenhuis. Op donderdag 12 mei verdedigde 
zij haar proefschrift aan de Universiteit Leiden. Het 
proefschrift is tot stand gekomen door samenwerking 
tussen de afdelingen oncologie, urologie, plastische 
en oncologische chirurgie, farmacie en radiotherapie, 
gericht op kwaliteit van leven van kankerpatiënten.
Het volledige proefschrift ‘Reproductive and sexual 
health care in oncology – Current practice and 
challenges’ (inclusief Nederlandse samenvatting) is na 
te lezen op: https://epubs.ogc.nl/?epub=e.krouwel

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

Is er bij u prostaatkanker geconstateerd? Dan kan het zijn dat u 
keuzes moet maken. Bijvoorbeeld tussen operatie en bestraling. 
Of tussen verschillende soorten hormonale therapie. Misschien 
heeft u geen keuze, maar bent u wel benieuwd naar ervaringen
van anderen?
 
De Prostaatkankerwĳzer bestaat uit interviews met meer dan 
20 prostaatkankerpatiënten. Zij praten over hun ervaring met de 
behandeling(en) die zij hebben gehad. De geïnterviewden vertellen 
over de invloed van deze behandeling(en) op hun dagelijkse leven. 
Ze delen hun ervaring over onderwerpen als energie, kwaliteit 
van leven en intimiteit. Kijk op www.prostaatkankerwijzer.nl.
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Mijn naam is Rens de Beer (68), ik ben een 

nakomertje uit een gezin van vier jongens. 

Mijn vrouw is helaas aan de gevolgen van een 

beenmerg/bot sarcoom overleden, we hadden 

geen kinderen. 

Sinds 2018 ben ik donateur van PKS, zowel 

het magazine Nieuws en ook het logboek 

ondersteunen mij geweldig.

Ik heb prostaatkanker met metastases in mijn 
rug, bekken en lymfeklieren. (t4m1). Ik ben 
gediagnosticeerd op 17 oktober 2017 met een 
PSA van 495 en na biopsie een Gleason score 
van 5+4 = 9. 
De uroloog gaf mij een levensverwachting van 
drie jaar, de oncoloog twee jaar. Momenteel 
bestaat de behandeling uit LHRH-agonisten 
(testosteron blokker) injecties, éénmaal per 
drie maanden Lucrin (leuproreline) en per 
dag 1000mg abiraterone, gecombineerd met 
prednison. De zogenaamde AD-Therapie. 

PSA zakte naar onmeetbaar
De behandeling is niet curatief (genezend) 
maar palliatief en werkt goed blijkt uit de 
bloedwaardes. De PSA zakte naar onmeetbaar en 
ik had vrijwel geen pijn. Na een CT-scan bleken 
sommige uitzaaiingen niet meer zichtbaar. Of ze 
daadwerkelijk verdwenen zijn is niet bekend. 
Het is nu vier en half jaar later en ben nog 
steeds op moeder aarde. Na volledige remissie 
(tijdelijke stilstand) van ongeveer anderhalf 
jaar loopt de PSA langzaam op en is nu 0,27. 
Vrijwel niets dus. Dat kan wijzen op castratie 
resistentie, gezien dit tempo heb ik nog wel een 

aantal jaren. De toekomst 
zal het uitwijzen. Het 
langzaam oplopen van de 
PSA duidt volgens de arts 
wel op aanwezigheid van 
kwaadaardige cellen. 
Naast prostaatkanker 
heb ik nog een tweetal ziektes, aan alcohol 
gerelateerde levercirrose en de ziekte van Crohn. 
De levercirrose is ontstaan door jarenlang 
alcohol (mis)gebruik. Alcohol gebruik ik al jaren 
niet meer en gezien het stadium A waarin ik 
zit is de cirrose stabiel. Stadium B en zeker C 
is ‘the way of no return’. De ziekte van Crohn 
waaraan ik al 40 jaar lijd is rustig. Ik hoef er geen 
medicijnen meer voor te slikken. ›

De uroloog gaf De uroloog gaf 
mij een levens-mij een levens-

verwachting verwachting 
van drie jaarvan drie jaar

Evaringsverhaal

‘Ik ben nog steeds 
op moeder aarde’

Psychische verwerking en beleving van kanker draagt bij aan vermoeidheid
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De Bijwerkingen 
De belangrijkste bijwerkingen na langdurig 
gebruik van bovengenoemde middelen zijn 
lichaamsverandering, vetzucht, vermoeidheid en 
slecht slapen. 
Vetzucht is iets anders dan zwaarlijvigheid 
en overgewicht, al gaat het vaak samen. Door 
mijn behandeling voor prostaatkanker is mijn 
spierweefsel afgenomen, een deel ervan is 
omgezet in bind- en vetweefsel. Samengevat: 
ik heb een meer vrouwelijk lichaam (adipeus) 
gekregen door verlaging van testosteron. 

Niet alles is toe te schrijven 
aan de behandeling van 
de prostaatkanker. Ik 
heb daar min of meer 
mijn hele leven last van 
gehad. Ik heb een typische 
pyknische (gedrongen, vettig) 
lichaamsbouw, met de daarbij 
behorende kenmerken. Zoals 
iemand grote of kleine oren 
kan hebben, kan iemand 
veel of weinig testosteron 
hebben. De mate ervan heeft invloed op zowel 
de mannelijke drift als ook op de opbouw van 
spieren en botten. Mijn testosteron zal wellicht 
altijd aan de lage kant zijn geweest, gezien mijn 
niet zo sterk libido, mijn bouw en opbouw van 
spieren. Ik ben volledig heteroseksueel (schaal 
van Kinsey 0 tot 6 = 0). 

De vermoeidheid heeft te maken met het gebruik 
van genoemde medicamenten en daarmee 
samenhangend de afname van spierweefsel. 
Het is duidelijk dat de psychische verwerking 
en beleving van het hebben van kanker ook 
bijdraagt aan de vermoeidheid. 
Buiten het feit dat ik ’s nachts gemiddeld 
vijf à zes keer moet plassen, kan ik het slecht 
slapen/slapeloosheid nauwelijks duiden. 

Het is wel bekend bij leverproblemen, maar mijn 
MDL-arts zegt dat het in mijn geval zeker niet van 
toepassing is.

Wat kan ik nog wel?
De kern is dat mijn vetzucht maakt dat 
corpulentie als negatieve rode draad door 
mijn leven loopt. Ik word er samen met het 
hebben van prostaatkanker erg somber en zeer 
onzeker van. Een body dysmorfe (afkeer van 
eigen lichaam) stoornis is mij niet vreemd en 
bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van mijn 
leven. De remedie was veel sporten en minder 

eten. Sporten gaat gezien mijn 
leeftijd en ziekte niet zo goed 
meer. Fietsen doe ik nog wel veel 
maar minder door vermoeidheid, 
verminderde kracht en weinig 
energie. 

Wat kan ik dan nog wel? 
Zwemmen is altijd goed voor je 
lichaam, maar doe ik momenteel 
niet. Ik zou gezonder kunnen eten. 
Als ik overweeg om dat te doen 

praat ik mezelf tegen. Waarom zou ik? Ik ben 
geen liefhebber van eten, seks kan niet meer, 
roken doe ik niet, drugs gebruik ik ook niet en 
met alcohol ben ik om eerdergenoemde redenen 
gestopt. 
Mag ik dan helemaal niets meer? Zou ik dan niet 
beter dood kunnen zijn? De kwaliteit van mijn 
leven wordt er door de omschreven situatie 
niet beter op. De medicijnen zou ik kunnen 
laten staan onder het motto: beter een kort 
en een goed leven, dan een lang en chagrijnig. 
Het eindresultaat is dan wel bekend. Maar ik 
wil, ondanks geen goed vooruitzicht en weinig 
perspectief, nog niet dood. Eindresultaat: 
DILEMMA! n

Rens de Beer

Gezien dit tempo Gezien dit tempo 
heb ik nog wel heb ik nog wel 

een aantal jareneen aantal jaren
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Stuur uw oplossing van de puzzel voor 1 november 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. 43:
- George van der Loos, Boskoop
- Jan Hagen, Tilburg
- Marc Boënne, Heinkenszand

De oplossing van de puzzle uit Nieuws 43 luidde:
Teakwondo, Triatlon, Schieten

Helaas zat in de puzzel van Nieuws 43 onbedoeld een foutje, 
onze excuses hiervoor.

FILIPPINE 
Gelijke cijfers zijn gelijke letters.  
 

A 1 34  17 32  22 B 
12 55 2 31  51  19  45  

C 36  28 14 44 8 50  31  3 21 D 37 18  5 28  

E 37 26  54 24  48 43  F 30 52  16  50 40 33  

G 25  4 46  12 56  H 42  58  26  12 18 56  

I 58   20 44 9 35  17 29 J 12  8 24 58 37  47 

K  53 1 48 32  17 24  7  L  19 34 50  23 11 

M 37  12  39 21 N 36  50  41 9 26  32  47 20 

O 54  22  15  20 40  48 59 P 
40 2   25 42  

Q 50 42   3 11 38  27 48 R 
59  7 45 23  33 14 

S 41 26 15  39 53  10 T 25 13 36  51 6  49 22  

U 50 2 19   29  22 55 V 5 37 10  19  45 57  

W 16  57  37 52 27  58 6 13 49 X 53 2   34 12 

Y 56  30  11 34 44 Z 46  26 14 35  43 58  38 4 

 
A. Componist van De vier jaargetijden   B. Net als buur Turkije NAVO-lid sinds 1952 
C. Zij is nog geen 20 jaar en toch al ouder  D. Stijgen van waterpeil 
E. Muziekfestival in de VS (1969)   F. Klein van geest 
G. Zuid-Europees NAVO-lid sinds de oprichting (1949) H. Stijgen, oplopen 
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