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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 is 
opgeslagen wat rechtstreeks of zijdelings 
met prostaatkanker te maken heeft.
Daarnaast delen zij graag hun eigen specifieke 
ervaringen met lotgenoten. Onder hen drie 
partners voor partner-aangelegenheden. 
Indien de 0800 lijn langdurig in gesprek is 
en u belt met nummerherkenning wordt u zo 
spoedig mogelijk teruggebeld.
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Van de voorzitter 
Het jaar 2022 loopt ten einde en de kerstdagen staan voor de deur. 
Deze tijd gebruik ik graag voor een terugblik op het afgelopen jaar. 
Corona is niet uit Nederland verdwenen, maar in tegenstelling tot de twee 
voorgaande jaren heeft de Prostaatkankerstichting in 2022 weer voluit 
activiteiten kunnen ontplooien. Met als hoogtepunt natuurlijk ons 25-jarig 
jubileum in juni.

De laatste maanden is het ongelooflijk druk geweest met lotgenoten- 
en voorlichtingsbijeenkomsten door het hele land. We zijn blij dat 
ziekenhuizen hun deuren weer openen voor informatiebijeenkomsten voor 
patiënten. Uit de hoge bezoekersaantallen spreekt duidelijk de behoefte 
aan goede voorlichting en onderling contact. 
Het zal u niet ontgaan zijn: in september hebben de verantwoordelijke 
ministers aan de Tweede Kamer het Integraal Zorgakkoord aangeboden. 
Als belangenbehartiger van kankerpatiënten kan ik niet anders zeggen 
dan dat het akkoord voor ons voelt als een flinke steun in de rug. 
De kankerzorg staat goed beschreven en de nadruk ligt op verdere 
concentratie en expertzorg, met kwaliteitsverbetering en transparantie als 
belangrijke pijlers. De Prostaatkankerstichting heeft in 2016 de eerste stap 
gezet naar visieontwikkeling en de twee visiedocumenten uit 2021 sluiten 
aan bij de plannen van de minister voor toekomstbestendige passende 
(kanker)zorg. 

In november heeft de Prostaatkankerstichting vergaderd met de 
Raad van Advies, voor de laatste keer onder voorzitterschap van 
Guus de Vries. Guus is bijna vijftien jaar als voorzitter van de Raad van 
Advies verbonden geweest aan de Prostaatkankerstichting. Ook via deze 
weg wil ik Guus nogmaals danken voor zijn inzet, visie en tact waarmee hij 
de jaarlijkse vergaderingen leidde en ons ondersteunde op het gebied van 
beleid en continuïteit. Gelukkig hebben we een waardig opvolger kunnen 
benoemen. Bas Rikken neemt per 1 januari 2023 de voorzittershamer over 
van Guus de Vries. 

Screening op prostaatkanker
We hebben een succesvolle Movembermaand achter de rug. Vrijwilligers 
van de Prostaatkankerstichting hebben meegewerkt aan een uitzending 
van Meldpunt van Omroep Max, over de voor- en nadelen van screening 

op prostaatkanker. Ook voor de Prostaatkankerstichting 
een heel actueel en belangrijk onderwerp, want de 
komende tijd verwacht ik dat er veel aandacht uitgaat 
naar screening op prostaatkanker in de risicogroepen. 
Komt prostaatkanker in de familie voor, wees dan extra 
alert en ga vanaf een leeftijd van rond de vijftig jaar eens 
het gesprek met je huisarts aan voor een PSA-onderzoek. 
Mede dankzij goede MRI diagnostiek is de angst voor 
overbehandeling niet nodig; de risico’s van te late 
ontdekking van prostaatkanker zijn veel groter. 
Gelukkig zijn er steeds meer en betere behandelingen 
beschikbaar, met behoud van kwaliteit van leven bij 

uitgezaaide prostaatkanker. 
We horen graag wat u als donateur van de Prostaatkankerstichting 
bezighoudt. Heeft u vragen aan ons, maak deze dan kenbaar via het 
contactformulier op onze website of via een mail aan ons secretariaat. 
Ik wens u allen goede feestdagen toe en de beste wensen voor 2023. n

Kees van den Berg
Voorzitter
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  Wim Lavrijsen 

Het is volk van uiteenlopend pluimage dat langs 

geschuifeld komt. Levensgenieters die warm 

willen overwinteren onder de Spaanse zon. 

Sportievelingen die het nieuwste aanbod fietsen 

willen kennen. Vooruit-planners die hun erfenis op 

orde willen brengen. Echtparen die kleiner willen 

gaan wonen. Alsook mensen die bekommerd zijn 

om hun gezondheid. 

De interesses van de mensen die de 50-Plusbeurs 
bezoeken, lopen ver uiteen. Dat kan ook niet 
anders bij zulke aantallen. De 50-Plusbeurs 2022 
die van 13 tot en met 17 september in de Jaarbeurs 
in Utrecht werd gehouden, telde zo’n 50.000 
bezoekers. Allemaal mensen van de ‘derde leeftijd’ 
– daarin verschillen ze dan weer níet van elkaar.

Tussen de honderden stands kan al 
verscheidene jaren een presentatie van de 
Prostaatkankerstichting (PKS) worden aangetroffen. 
Een club van zo’n twintig vrijwilligers bemant deze 
stand vijf dagen lang volgens een rooster waarbij 
op elk moment een groepje PKS-vrijwilligers 
aanwezig is. Enkelen om bezoekers aan te spreken 
en desgewenst van informatie te voorzien. En een 
paar die intussen zelf even over de beurs kunnen 
struinen. › 
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Beurspresentatie PKS op professioneel niveau

Voorlichting voorop

Jan en Ans de Visser
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Met goed gevoel naar huis
Ans en Jan de Visser uit Oss doen voor de vierde 
keer mee. Drie keer voor corona, en nu voor het 
eerst erna. Het heeft ze oprecht goed gedaan, 
zeggen ze, dat ze er weer bij konden zijn.  
Jan: ‘Heel positief. We gingen na afloop met een 
goed gevoel naar huis.’ Ans: ‘Dat geldt voor alle 
vrijwilligers. Ze hebben allemaal het gevoel dat 
ze iets hebben kunnen doen. Dat werkt heel 
verlichtend.’

Verlichting voor de mensen die de stand bezetten. 
Maar dat kan natuurlijk nooit het eerste doel zijn. 
Dat ligt bij de mensen die de stand bezoeken. Hoe 
zit het daarmee? Ans: ‘In het verleden moesten we 
mensen nog wel eens naar de stand toe lokken. 
Gelukkig komen bezoekers steeds vaker uit 
zichzelf naar ons toe.’ Jan: ‘Uit 
interesse, maar soms ook om 
ons te bedanken. Bijvoorbeeld 
omdat ze bij een vorig bezoek 
geattendeerd zijn op de 
wenselijkheid van een bezoek 
aan de huisarts. En dat ze er zo 
achter zijn gekomen dat daarmee 
erger is voorkomen. Zoiets is 
heel mooi.’

Eigen tactiek
Bij de vraag hoe je op zo’n 
beurs met iemand in gesprek 
raakt, blijkt dat elke vrijwilliger 
een eigen tactiek hanteert, de 
werkwijze die het beste bij hem/haar past.  
Jan: ‘De een wacht tot er oogcontact is en grijpt  
dat aan om een gesprekje aan te knopen. Een 
ander gaat rechtstreeks naar een man toe en 
vraagt: hoe gaat het met u? En voordat die persoon 
zijn opgetrokken wenkbrauwen heeft kunnen 
laten zakken, rolt er een tweede vraag overheen: 
en met uw prostaat?’ Bijna altijd is het gevolg een 
luchthartig gesprek waarin de PKS-vrijwilliger de 
bezoeker kan wijzen op waakzaamheid rond de 
prostaat. Met soms een grappig zijspoor, zoals de 
echtgenote die zich in het gesprek mengt met de 
vraag: ‘Geldt dat voor mij ook?’ Op zo’n moment 
ligt het gesprek open. Een folder, een verwijzing 
naar de website en een exemplaar van het 
PKS-nieuwsmagazine doen de rest.
Jan: ‘Wat ons werk ook een stuk makkelijker maakt 
is wanneer bekende Nederlanders opstaan die 
openlijk vertellen over prostaatkanker, zoals  
Louis van Gaal een tijdje terug heeft gedaan.’

Niet op een kluitje
Wat je als standhouders in elk geval niet moet 
doen, zeggen Jan en Ans de Visser eensgezind, is 

samen pratend op een kluitje gaan zitten. 
‘Dan vorm je een gesloten front en loopt iedereen 
je voorbij.’ Ook ‘spiegeltjes en kraaltjes’ hebben 
hun beste tijd gehad, zegt Jan. ‘Ik wil iemand best 
een tas of een balpen van de PKS meegeven, maar 
eigenlijk moet daar wel een luisterend oor aan 
vooraf gaan. Ze hoeven echt niet meteen donateur 
te worden, maar dat ze even gewezen worden op 

een PSA-test, een lotgenotencontact, 
het bestaan van een 0800-lijn of 
de PKS-website, is wel wezenlijk. 
Want de belangrijkste functie van 
zo’n beurs is en blijft: informatie 
overdragen.’

Nog iets waarmee volgens het Osse 
echtpaar de beursoorlog niet te 
winnen is: fraaie verschijningen in de 
stand. 
Ze schieten beiden in de lach als 
ze terugdenken aan een andere 
beurs. Daar was een stand met 
incontinentiemateriaal. Prima 
doel. Maar het waren twee jonge, 

bloedmooie meiden die het spul aan de man 
moesten brengen. ‘Dat werkt natuurlijk niet.’

Professionele presentatie
Hun inzichten over hoe je een beursstand het 
beste voor het voetlicht kunt brengen, komen 
voor Jan en Ans de Visser niet uit de lucht vallen. 
In hun eerdere arbeidzame leven hadden beiden 
een bedrijf waarmee ze regelmatig aan beurzen 
deelnamen. Aan die ervaringen heeft de PKS 
het mede te danken dat ze zich vandaag de dag 
professioneel kan presenteren. Met een ruim 
bemeten stand van zes bij drie meter. 
Met tekstpanelen die eruit springen, zoals 
‘Praat niet te laat over je prostaat’. En met 
een team van vrijwilligers dat enthousiast, vol 
overtuiging en met een empathische benadering 
z’n prostaatboodschap overbrengt. n

Zin om een keer een PKS-stand mee te 
bemannen? Neem contact op met de
PKS-bestuursondersteuning: 
agnes.pap@prostaatkankerstichting.nl

Grappig zijspoor: Grappig zijspoor: 
een vrouw die een vrouw die 
vraagt of de vraagt of de 

prostaatwaak-prostaatwaak-
zaamheid ook zaamheid ook 

voor haar geldt.voor haar geldt.
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Impressie van de PKS-stand
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Online adaptief bestralen heeft de potentie om 

patiënten met prostaatkanker bij  

Medisch Spectrum Twente (MST) sneller en met 

minder kans op bijwerkingen te helpen*.  

De dagelijkse behandeling kan zonder verlies in 

precisie in een kwartier plaatsvinden. Nieuwe, 

slimme technieken maken dat mogelijk. 
 
De afdeling Radiotherapie kwam zo’n drie 
jaar geleden voor de vervanging van een 
van de bestralingsapparaten uit bij Varian. 
Deze fabrikant van apparatuur en software 
voor radiotherapie beloofde met haar 
nieuwe bestralingssysteem Ethos® therapy 
zowel de voorbereiding als de duur van een 

radiotherapiebehandeling sterk te kunnen 
reduceren. 
 
Meer tijd voor patiënten 
In februari 2020 startte MST met de eerste online 
adaptieve bestralingen. Een toelichting op de 
aanpak: 
Voorafgaand aan een behandeling wordt een 
radiotherapieplan opgesteld. Dit plan moet 
dagelijks worden aangepast aan veranderingen 
in de anatomie. De prostaat ligt namelijk niet 
altijd netjes op dezelfde plek; de positie en 
vorm variëren van dag tot dag, omdat deze 
bijvoorbeeld kantelt door een vollere blaas. 
Bestralingsdeskundige Liselotte Ten Asbroek: 
‘Dat kostte een dag en dan kon de anatomie van 
de patiënt alweer veranderd zijn.’ 
Om zeker te zijn dat de tumor elke keer goed 
geraakt wordt, moeten artsen elke keer óf een 
iets ruimere positie-onzekerheid accepteren 
in de voorbereiding óf het bestralingsplan › 

Nauwkeuriger 
bestralen

Aandachtstrekker

Reductie radiotherapiebehandeling

vlnr: Erik van Dieren, Anand Bhawanie, Liselotte ten Asbroek en André Doldersum
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bijstellen. Met Ethos therapy 
is de prostaat niet alleen 
goed te zien; het systeem kan 
ook in enkele minuten de 
contouren van omliggende 
gezonde organen aanpassen en dosisverdelingen 
herberekenen. 
Ten Asbroek: ‘Vervolgens controleren wij dit en 
maakt het apparaat geautomatiseerd in twee 
minuten een nieuw bestralingsplan. Doordat Ethos 
therapy ons werk uit handen neemt en wij minder 
op het apparaat hoeven te letten, kunnen wij onze 
patiënten meer aandacht geven, in de breedste zin 
van het woord. Bovendien is de behandeling nu 
veel rustiger, omdat het apparaat stiller is en er 
minder zichtbaar bewegende onderdelen zijn.’ 

Minder kans op bijwerkingen 
Het grootste voordeel voor patiënten is de winst 
in het genezingsproces, legt Anand Bhawanie, 
radiotherapeut-oncoloog, uit. ‘We streven ernaar 
de stralingsdosis veel beter te verdelen, waardoor 
we de tumor een hardere klap kunnen geven 
terwijl omliggende organen en weefselstructuren 
zoveel als mogelijk gespaard blijven.’ Dit met 
het doel de kans op genezing met minimale 
bijwerkingen te vergroten. 
‘Op maar een paar millimeter van de prostaat 
liggen de dikke darm en de blaas. Die kunnen 
best wat straling aan, maar boven bepaalde 
waarden kan dat leiden tot bijwerkingen zoals 
diarree, bloed in de ontlasting en vaker plassen. 
Soms konden de plasklachten zo heftig worden 
dat een patiënt tijdelijk een katheter nodig had. 
Dankzij online adaptief bestralen en de betere 
beeldkwaliteit kunnen we veel nauwkeuriger 
rekening houden met de beweeglijkheid. 
En daarmee het bestralingsgebied veel preciezer 
krijgen. Met de snelheid van de behandeling 
krijgt de tumor ook minder kans om tussendoor 
een andere positie in te nemen. Dit zien we ook 
daadwerkelijk terug tijdens de bestralingen’. 
 
Horrorverhalen 
Afdelingsmanager Radiotherapie André Doldersum: 
‘De haarscherpe beeldkwaliteit van de Cone 
Beam CT-scan van Ethos therapy in combinatie 
met kunstmatige intelligentie (AI) in de software 
eromheen, zetten de deur open naar een nieuwe 
aanpak van radiotherapie.’

Bhawanie: ‘Tot voor kort was het ook noodzakelijk 
om goudmarkers in de prostaat te implanteren, 
om de positie van de prostaat tijdens de 
bestralingen te visualiseren. Risico’s hiervan waren 
infectiegevaar en nabloedingen. 

Daarnaast moesten patiënten 
die bloedverdunners gebruikten, 
hiermee tijdelijk stoppen. 
Met Ethos therapy hebben we 
de goudmarkers in bijna alle 

gevallen niet meer nodig. Patiënten zagen nog 
wel eens af van bestraling, wellicht om vroegere 
horrorverhalen van familie of vrienden, maar met 
dit soort nieuwe technieken nemen we in het 
gehele traject veel van de ongemakken weg.’ 
 
Andere doelgebieden 
Inmiddels is de bedrevenheid dusdanig gevorderd 
dat de meeste behandelingen al sneller gaan dan 
het beloofde kwartier. Onlangs bestraalde MST  
24 mannen met prostaatkanker op één dag met 
deze radiotherapietechniek. Dat was wereldwijd 
nog niet eerder vertoond. 
Klinisch fysicus Erik Van Dieren: ‘We hebben 
er bewust voor gekozen om online adaptief 
bestralen eerst in te zetten voor patiënten met 
prostaattumoren, omdat die bij ons een grote 
groep vormen. Nu we daarin gespecialiseerd zijn, 
krijgen inmiddels alle prostaatkankerpatiënten 
die in aanmerking komen voor radiotherapie 
deze behandeling.’ Die keuze maakt dat vanuit de 
Verenigde Staten, Dubai, Thailand, Australië en 
Europa collega-artsen en -specialisten nu naar 
MST kijken. 
MST gebruikt deze techniek inmiddels  ook voor 
andere doelgebieden in de onderbuik zoals blaas 
en gynaecologische tumoren, vertelt  
André Doldersum. 

Onderscheid 
Als het gaat om innovaties onderscheidt MST 
zich met name door de slagvaardige aanpak. 
Doldersum tot slot: ‘Dat komt door de vrijheid 
die hierin wordt gegeven, onze pragmatische 
bedrijfscultuur en door de afdeling zelf die 
hier nadrukkelijk op stuurt. Door die aanpak 
komen innovatieve behandelingen snel binnen 
handbereik van patiënten en leveren we het 
bewijs dat innovatieve radiotherapie niet 
alleen is voorbestemd voor grote, academische 
ziekenhuizen.’ n

Referentie: *Zwart LGM, Ong F, Ten Asbroek A, Van 
Dieren EB, Koch SA, Bhawanie A, et al. Cone-beam 
computed tomography-guided online adaptive 
radiotherapy is feasible for prostate cancer 
patients. Phys Imag Radiat Oncol 2022;22:98-103. 
https://doi.org/10.1016/j.phro.2022.04.009 

Voorafgaand aan Voorafgaand aan 
een behandeling een behandeling 

wordt een radiothe-wordt een radiothe-
rapieplan opgesteldrapieplan opgesteld
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De laatste tijd gaat het best goed, hoewel 

opstaan nog geen vreugde schenkt. Het kost me 

moeite om de dag open te wrikken, maar na twee 

koffie kom ik tot leven.

'Sja', zei één van mijn artsvrienden troostend, 
'je bent oud en niet gezond'. Oja, da's waar ook. 
Ik heb kanker. Maar inmiddels worstel ik zo 
met mijn toenemende slechtziendheid, dat ik 't 
vergeet. Komt natuurlijk ook omdat ik al een half 
jaar geen testosteronremmer meer slik. Vergeten 
is goed, want als je de geest volledig vrijmaakt 
van kankergedachten, heb je kans op spontane 
remissie. Een kwestie van krachtig geloven. 
Daarover bestaan theorieën. Psychologen die zich 
ermee bezig houden, denken dat spiritualiteit 
een belangrijke rol speelt. Als je er met je gehele 
eigen geestelijke kracht in gelooft, dan zou dit je 
fysiek positief beïnvloeden. Dit geldt overigens 

ook ten negatieve. Ik ken(de) een man die er na 
alle onderzoeken niet meer in geloofde. Hij was 
binnen een half jaar dood. 
Spontane remissie bestaat, ook bij kanker.  
Je moet geluk hebben. Zoals de hoofdprijs in de 
staatsloterij. Die heb ik de afgelopen zestig jaar 
ook nooit gewonnen.

Meten is Weten
Hoewel ik me goed voelde, dacht ik toch weer aan 
een PSA-controle. Ik ken mannen die hun PSA niet 
willen weten, maar ik ben altijd nieuwgierig, ook 
naar slecht nieuws. 
Moet ik ineens denken aan Rafaël van der Vaart. 
Misschien niet toevallig, want Rafaël is de 
beschermengel van de Genezers. Van der Vaart is 
oudvoetballer en praat er nu over op tv. Het ging 
een keer over spelers die niet werden opgesteld 
omdat ze te moe waren, volgens onderzoek van 
de sportarts. Meten is Weten, zei Rafaël, maar als 
door meting wordt vastgesteld dat je MOE bent, 
dan krijg je geen voet meer goed achter een bal. ›

Remmers

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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Hij had gelijk. Weten is vaak 
Zweten en in mijn geval brak het 
mij uit toen ik mijn score per 
email kreeg toegestuurd. Bijna 
20. Ik kreeg gelijk pijn in mijn 
onderbuik en moest even gaan 
liggen. Voorbij mijn geestelijke 
vrijheid en die remissie kan ik 
wel op mijn onderbuik schrijven, 
diezelfde onderbuik waar ik alweer - nu en dan - 
de rijzende testosteron-invloed begon te merken, 
mede ten positieve van mijn relatie.
Helaas, de Remmers moeten er weer op. 
En stoppen met de Super Enzymen die zo 
stimulerend werken op je biochemische processen, 
en blijkbaar ook op de groei van tumorcellen.
Jammer, het voelde goed. Maar de meting zei: 
slecht.

Testosteronremmers genezen niet, maar brengen 
tumorcellen in ruste, daar ze niet meer 'geprikkeld' 
worden via hun testosteron-gevoelige receptor. 
In de oorlog tegen kanker worden zware wapens 
ingezet, nucleaire en chemische middelen worden 
niet geschuwd, vaak met collateral damage. 
Inplaats van deze harde aanpak, zien we meer en 
meer slimme wapens. Zoals Gentherapie, waarbij 
zodanig wordt ingegrepen in het DNA dat de vijand 

niet meer vijandig is. 
En over 'remmers' gesproken, 
de Checkpointremmers zijn 
veelbelovend, omdat we 
hiermee ons eigen immuun-
leger kunnen inzetten. Onze 
immuunsoldaten hebben een 
lijstje checkpoints om vijanden 
op te sporen, virussen, bacteriën, 

lichaamsvreemde stoffen. Maar met dit lijstje 
worden de goed gecamofleerde tumorcellen niet 
als lichaamsvreemde vijand herkend.  
Checkpointremmers veranderen dit en zorgen dat 
tumorcellen herkend worden en opgeruimd. 
De medicijnen, herkenbaar aan een moeilijke naam 
eindigend op ‘mab’ (Monoclonal Anti Body), worden 
de laatste jaren massaal geproduceerd door de 
grote farma concerns, op basis van gekweekte 
ovariumcellen van de Chinese hamster. 

Gaat dit diertje mij redden? 
Ik zal er eens over praten met mijn oncoloog. 
Oh dat is waar ook: ik heb geen oncoloog. Ik ben 
door de uroloog doorverwezen naar de huisarts. 
Maar gelukkig kan ik voor vragen terecht bij mijn 
nucleair arts...
Het is soms moeilijk om je weg te vinden in de 
Zorg. n

Door het wegvallen van subsidies die PKS tot dusverre elk jaar ontving is het bestuur gedwongen 
om waar dat mogelijk is te besparen.

Bovendien wordt de productie van ons magazine Nieuws geconfronteerd met prijsstijgingen.

Door Nieuws voortaan in folie te verzenden in plaats van af te dekken met witte dekvellen is een 
flinke besparing mogelijk zonder de inhoud van het magazine aan te moeten passen.
Dientengevolge zal met ingang van dit nummer Nieuws in folie verzonden worden.

Aanpassing verzending Nieuws

Ik ken mannen die Ik ken mannen die 
hun PSA niet willen hun PSA niet willen 
weten, maar ik ben weten, maar ik ben 

altijd nieuwgierigaltijd nieuwgierig
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  Wim Lavrijsen

Drempels wegnemen. Dingen bespreekbaar 

maken. Heikele onderwerpen ontdoen van 

geleerdheid en taboes, en ze dan delen met een 

groot publiek. In het leven van Ivan Wolffers 

vormden dit de centrale thema’s. Zo’n halve 

eeuw lang bracht hij ze te berde – vasthoudend, 

toegankelijk, en bovenal: warmhartig. 

Aan deze haast grenzeloze stroom van 

informatie en overpeinzingen is een einde 

gekomen. Op 7 oktober overleed de arts en 

schrijver op 74-jarige leeftijd. 

Aan prostaatkanker, de aandoening die hem 

gedurende twintig jaar ‘in de wachtkamer van 

de dood’ plaatste, zoals hij dat noemde. 

Hij sloot zijn leven af met ‘tranen (…) van geluk 

en ontroering omdat het leven zo gul voor me 

was’, meldde hij op Twitter. Wolffers laat zijn 

vrouw Marion Bloem – bekend auteur –, zijn zoon 

Kaja en drie kleindochters achter. 

Het is midden jaren zeventig als Wolffers 
(Amersfoort, 1948) voor het eerst op de 
publicitaire trom slaat. Met grote regelmaat 
stuurt de jonge huisarts stukjes naar de 
Volkskrant. Daarin geeft hij uitleg over vooral 
alledaagse medische onderwerpen: hoge 
bloeddruk, jicht, oorontstekingen. Hij ontdoet ›
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Arts en schrijver
Ivan Wolffers koos 
voor het open vizier

Overleden na twintig jaar in ‘de wachtkamer van de dood’ te hebben doorgebracht

Interessant

Ivan Wolffers
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de aandoeningen van hun ‘medische zwaarte’. 
Iets wat het lezerspubliek zeer waardeert. 
Maar die waardering is er nauwelijks van de kant 
van collega-artsen. Velen van hen vreesden dat 
hun patiënten door deze informatievoorziening 
het vertrouwen in hun arts 
zouden kwijtraken. Wolffers 
weigert in deze zienswijze 
mee te gaan. Volgens hem 
is de gezondheidszorg er 
alleen maar mee gediend als 
patiënten kritisch nadenken 
over hun gezondheid en hun 
kwalen, en over de rol die de 
artsenij en de farmaceutische 
industrie daarin vervullen.

Hoogleraar
In 1977 stopt Wolffers als huisarts. Hij duikt in 
een heel ander onderwerp: het onderzoek naar 
medische tradities in Sri Lanka, een onderwerp 
waarop hij in 1987 promoveert. Het brengt 
hem twee jaar later naar een hoogleraarschap 
gezondheidszorg en cultuur aan de Vrije 
Universiteit. 

Intussen heeft de arts-wetenschapper de pen nog 
steviger ter hand genomen. En daar komt geen 
verandering meer in. Tot in zijn laatste week blijft 
hij (vooral digitaal) in contact met zijn lezers. 
Hij gebruikt een zegswijze uit de scheepvaart om 
drie dagen voor zijn dood zijn euthanasie aan te 
kondigen: ‘De hondsuren zijn voorbij.’ 
Een verwijzing naar de zwaarste wachtdienst op 
een zeevaartschip, die van ’s nachts twaalf tot 
’s ochtends vier.

Vele tientallen boeken heeft 
Ivan Wolffers op zijn naam 
staan. Veelal over zaken rond 
gezondheid en ziekte, zoals zijn 
standaardwerk Medicijnen. Maar 
ook romans gaat hij niet uit de 
weg. Zo verscheen vorig jaar de 
indrukwekkende roman 
Een kleine familie. Daarin blikt 
de schrijver terug op zijn Joodse 
wortels van vaders kant met 
de trieste vaststelling dat hij als stamhouder is 
overgebleven omdat nagenoeg de hele familie 
in de Tweede Wereldoorlog is uitgemoord, zo’n 
zeventig mensen.

‘Beetje kanker’
In de publicatiereeks van Wolffers valt een 
duidelijke ‘knik’ aan te wijzen. Die is in 2002. 
Dan krijgt hij te horen dat hij prostaatkanker heeft. 
Een boodschap die hij aan zijn vrouw meedeelt met 

de woorden: ‘Lieverd, ik heb een 
beetje kanker.’ Beetje kanker, of 
veel kanker. Feit is dat de kanker 
niet meer uit Wolffers’ leven 
verdwijnen zal. Zit ie niet in z’n 
bekkengebied, dan zit ie in z’n 
hoofd. Niet letterlijk, maar als 
item dat je leven beheerst. 
Niet meer weg te denken.

Maar voor Wolffers betekent dit geenszins dat 
hij erdoor lamgeslagen raakt. Met dezelfde inzet 
waarmee hij in eerdere jaren als arts de medische 
wereld ‘openrukte’, kruipt hij nou in zijn nieuwe 
rol van prostaatkankerpatiënt. En wederom doet 
hij er alles aan om dit onderwerp bespreekbaar te 
maken. Nou ja, alles? In het begin verzwijgt hij de 
term prostaatkanker. Pas op aandringen van zijn 
zoon gaat de deur open. Vooral op zijn blog zijn 
vanaf dan zijn ziekteverloop en zijn behandelingen 
in detail terug te vinden. Het benoemen van 
beperkingen rond seksualiteit en passie gaat hij 
daarbij niet uit de weg. Ook op radio en tv vertelt 
hij over zijn ziekte. Van deze openheid heeft ook 
de Prostaatkankerstichting vanaf de zijlijn de 
vruchten geplukt. Zo sprak Wolffers’ partner Marion 
Bloem op een van de PKS-donateursdagen, waarbij 
Ivan Wolffers na afloop beschikbaar was om met 
lotgenoten ervaringen uit te wisselen.

Essentie van het leven
Zo gaf Wolffers met zijn ziekte vaak een steun 

aan anderen. Maar ze heeft 
hemzelf ook het een en ander 
gebracht, zegt Wolffers in een 
interview in de Volkskrant over 
de zin van het leven. ‘Als je ziek 
wordt, leer je beter zien wat de 
essentie van het leven is. (…) 
Zelf kwam ik bijvoorbeeld achter 
de schoonheid van de natuur. 
Die had ik nauwelijks tot me 
laten doordringen, ook al liep ik 

dagelijks hard door de bossen. Wat je vooral niet 
wilt zien als je gezond bent, is de dood. 
Die beschouwen we als iets voor anderen. Dat is 
geen verwijt, want je moet daar ook niet dagelijks 
mee rondlopen. Ga maar zolang mogelijk uit van 
het eeuwige leven.’  n
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Gezondheidszorg is Gezondheidszorg is 
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‘Wat je niet wilt ‘Wat je niet wilt 
zien als je gezond zien als je gezond 
bent, is de dood.’bent, is de dood.’
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  Jan Janssens en Bert Westerink 

In 2020 startten twee studies gericht op 

patiënten die eerder behandeld zijn wegens 

prostaatkanker (met een operatie of bestraling) 

en bij wie de ziekte terugkeert (recidief). 

NIEUWS sprak projectleider Dr. Shafak Aluwini, 

radiotherapeut-oncoloog; mw. Jorinde Janssen, 

arts-onderzoeker ADOPT en mw. Floor Staal, 

arts-onderzoeker PERYTON. Het gesprek bouwt 

voort op het artikel over beide studies in 

Nieuws 37 van december 2020. 

Het KWF subsidieert de ADOPT- en PERYTON-
studie voor de onderzoeksperiode van 
respectievelijk zes en negen jaar. 
De onderzoekers zijn verbonden aan het 

UMC Groningen. Twee jaar na de start 
verwachten we, zoals gebruikelijk bij 
grote studies, nog geen (voorlopige) 
resultaten. Aanleiding voor ons 
gesprek is het verloop van beide 
studies tot nu toe en de tussentijdse 
opbrengsten. 

In de ADOPT-studie participeren 
inmiddels de tien geplande medische 
centra in heel Nederland. 
Het beoogde aantal van 280 te 
includeren patiënten ligt op 150 

deelnemers. In de PERYTON-studie doen op dit 
moment zeven verwijzende centra mee. 
De PERYTON-studie heeft op 
dit moment 120 patiënten 
geïncludeerd van de beoogde 
538 patiënten. Er volgt 
binnenkort een tussentijdse 
analyse van de eerste 135 
geïncludeerde patiënten; 
er wordt gekeken naar de 
hoeveelheid bijwerkingen 
die optreden op de korte 
termijn (binnen drie maanden) 
in de studie groep (van 20 
bestralingen) ten opzichte van 
de controle groep (van 35 bestralingen). 

Ook binnen de ADOPT studie wordt zowel 
gekeken naar het effect op de ziektecontrole als 
de eventuele bijwerkingen. Patiënten worden 
in totaal drie jaar gevolgd met behulp van 
controles, vragenlijsten en PSMA PET/CT scans 
op vaste momenten. 

Bijvangsten 
Naast de vooraf gestelde onderzoeksdoelen 
dienen zich nu al onvermoede resultaten aan. ›
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Hoe lopen de ADOPT- 
en PERYTON-studies 
twee jaar na de start? 

vlnr drs. Floor Staal en drs. Jorinde Janssen

Deelname aan ADOPT maakt van de patiënt meer een actief deelnemer

Het maakt de 
patiënt bovendien 

meer een actief 
deelnemer
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Dr. Aluwini: ’Toepassing van de straffe protocollen 
binnen de studies bevordert een standaard in de 
wijze van behandeling van de patiënten. 
Het brengt verschillen aan het licht die onderwerp 
worden van collegiaal overleg.’ Vraagstelling en 
concept van beide studies blijken bovendien goed 
aan te sluiten op behoeften van de verwijzers van 
de patiënten. 

Janssen ziet dat ADOPT inmiddels een ’veel 
lagere drempel creëert om een PSMA/PET-scan te 
maken’. Want voor patiënten die voor deelname in 
aanmerking komen ontstaat perspectief. 
’Als iemand hoort dat er ”iets te zien is” maar hij 
het ziekteverloop vooralsnog moet afwachten 
geeft dat onzekerheid. Toont een scan daarentegen 
aan dat hij in de ADOPT geïncludeerd kan worden 
voegt dat een behandeloptie toe. Het maakt de 
patiënt bovendien meer een actief deelnemer.’ 
Eventuele twijfels over vroege toepassing 

van hormoontherapie onder 
sommige urologen heeft daarmee 
plaatsgemaakt voor enthousiasme 
onder de verwijzers, want ook 
de uroloog heeft nu een (extra) 
optie naast enkel uitgestelde 
hormonale behandeling. 

Omdat bestraling na 
prostaatverwijdering normaal 
is speelden er geen bezwaren 
onder verwijzers bij de PERYTON-
studie. Aarzelingen waren er wel 
binnen de radiotherapie over de 

hogere doses, binnenkort zal deze vraag worden 
beantwoord als de resultaten van de eerste 135 
patiënten worden getoond.

Met een hogere stralingsdoses in een kortere 
periode bracht men het aantal contactmomenten 
terug: patiënten hoefden minder vaak naar het 
ziekenhuis. Prettig ook omdat een patiënt elke 
keer moet opdraven met een ‘comfortabel gevulde’ 
blaas en lege darmen. 

Janssen en Staal benadrukken dat gedurende 
omvangrijke wetenschappelijke studies als deze 
er altijd nieuwe inzichten boven komen. Deze 
maken deel uit van hun (promotie-) onderzoek. 
Voor beide heeft dat betrekking op de eerste, 
includerende fase van de studies. 
De tweede onderzoeksfase, het beoordelen van 
de effectiviteit van beide behandelingen en 
eventuele bijwerkingen, biedt ruimte voor twee 
opvolgende arts-onderzoekers. 

Inbreng van patiënten 
De onderzoekers ervaren als pluspunt aan 
deze fase dat zij de patiënten leren kennen. 
Deelnemers zien dat zij aan meer bijdragen dan 
onderzoeksuitkomsten die pas over vijf of tien jaar 
bekend worden. 
’Het gaat er om de zorg voor de patiënt beter te 
maken. Wij staan er dan ook zeer voor open dat 
patiënten zich laten horen. Wij leren van hun 
feedback.’ 

Via de PKS is dit vorm gegeven via een onlangs 
gehouden voortgangsoverleg waaraan onder meer 
PKS-beleidsmedewerker Marjolein Grootes en 
dhr. Kees van den Berg deelnamen. 

Lezers die menen in aanmerking te willen komen 
voor deelname aan de ADOPT- of PERYTON-studie 
doen er het beste aan in overleg te treden met hun 
uroloog. n
 

De website van het UMCG omschrijft de 
studies aldus: 
Het doel van de ADOPT-studie is om met gerichte 
bestraling en kortdurende hormoontherapie, de 
langdurige hormoontherapie nog verder uit te 
stellen en verdere spreiding van de uitzaaiingen te 
remmen. 
De ADOPT-studie richt zich op patiënten (18+ en 
in goede conditie) met uitzaaiingen (maximaal 
vier in lymfeklieren en/of botten; indien alleen 
botuitzaaiingen maximaal drie). Onderzocht 
wordt of zij baat zullen hebben bij bestraling op 
deze uitzaaiingen in combinatie met kortdurende 
hormonale therapie (gedurende zes maanden). 
Nu krijgt deze patiëntengroep een uitgestelde 
behandeling, waarbij bij verdere uitbreiding van 
uitzaaiingen of klachten van uitzaaiingen pas 
plaats is voor levenslange hormoontherapie. Een 
behandeling met veel bijwerkingen.
 
De PERYTON-studie onderzoekt of de effectiviteit 
(genezingskans) van lokale radiotherapie 
bij patiënten met een lokale terugkeer van 
prostaatkanker na eerdere verwijdering van de 
prostaat te verhogen is. Onderzocht wordt of dit 
kan worden bereikt door de bestralingsdosis per 
dag te verhogen met in totaal een kleiner aantal 
behandelingen (hypofractionering), bij patiënten 
die vooraf zijn geselecteerd met een PSMA-PET/CT 
scan. Het aantal bestralingen kan hiermee worden 
verlaagd van 35 keer (in zeven weken) naar 20 keer 
(in vier weken).

14

Patiënten 
hoefden minder 
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ziekenhuis
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  Ad Sitsen

Bij wat langer durend gebruik van een 

geneesmiddel komt al gauw de vraag 

op of daarbij alcohol kan worden 

gebruikt. Hoewel op deze vraag niet 

een eenvoudig antwoord is te geven dat 

bij alle gebruikte geneesmiddelen van 

toepassing is, valt er toch in algemene 

zin wel wat over te zeggen.

‘Dit geneesmiddel kan uw 
reactievermogen verminderen’
Allereerst natuurlijk dat de apotheek op 
het geneesmiddel een sticker plakt met een 
waarschuwingstekst als er bij gebruik van dat 
geneesmiddel en alcohol problemen dreigen. 
Op die sticker kan staan ‘Dit geneesmiddel kan 
uw reactievermogen verminderen’. In dit geval 
wordt je reactievermogen nog slechter als je er 
alcohol bij gebruikt. Je kunt daardoor extra suf, 
vermoeid of duizelig worden. Of sneller dronken. 

Dit is van toepassing op veel middelen tegen 
overgevoeligheid, allergie, epilepsie, depressie 
en andere psychische problemen. En op sterk 
werkende pijnstillers zoals morfine en verwante 
middelen. 

‘Gebruik geen alcohol bij dit middel’
Er kan op de sticker ook staan ‘Gebruik geen 
alcohol bij dit middel’. In dit geval kun je last 
krijgen van vervelende verschijnselen als je er 

alcohol bij gebruikt, zoals een warm en rood 
gezicht, misselijkheid en hoofdpijn. Dit betreft 
eigenlijk alleen het antibioticum metronidazol 
(Flagyl), een middel tegen bepaalde infecties. 
Bij gebruik van de meeste antibiotica tegen 
infecties is matig gebruik van alcohol geen 
probleem. 

‘Pas op met alcohol in verband met 
maagklachten’
De laatste mogelijke tekst op de sticker luidt 
‘Pas op met alcohol in verband met 
maagklachten’. Hier gaat het om geneesmiddelen 
die het maagslijmvlies irriteren, een werking 
die door alcohol wordt versterkt. Dit is vooral 
van toepassing op aspirine, ibuprofen (Brufen), 
diclofenac (Voltaren) en verwante pijnstillers/
ontstekingsremmers.
Bij vragen of twijfel kun je altijd je apotheker om 
advies vragen. Of kijken op 
www.apotheek.nl/medicijnen. ›

Alcohol en medicijngebruik

Kan ik hierbij een 
biertje drinken?

Aandachtstrekker



1616

De afbraak van alcohol verloopt 
volgen een vast patroon en met 
een vaste snelheid: gemiddeld 
1½ uur per glas. Als je stevig 
hebt gedronken kun je dus de 
volgende ochtend nog steeds 
onder invloed zijn. 

Wat doet alcohol eigenlijk precies? 
De meesten van ons weten daarvan wel iets uit 
eigen ervaring maar het is misschien toch goed de 
invloed van alcohol hier nog eens op een rijtje te 
zetten:
• vermindering van vele hersenfuncties met 

als gevolg stoornissen van beoordelings- en 
coördinatievermogen

• vaker plassen met uiteindelijk vochttekort als 
gevolg

• verlaging van het glucosegehalte van bloed met 
soms duizeligheid, zweten en trillen als gevolg

• verwijding van de bloedvaten
• verandering van het slaappatroon, beter in 

de eerste helft van de nacht en slechter in de 
tweede helft

• irritatie van het maagslijmvlies (bij grote 
inname vooral).

Daarnaast kan beschadiging van de lever ontstaan 
met in extreme gevallen vervanging van normaal 
leverweefsel door bindweefsel dat geen enkele 
leverfunctie meer heeft: levercirrose. Deze 
beschadiging van de lever 
treedt vooral op bij veel en 
langdurig gebruik van alcohol. 
Bij gebruik van alcohol kunnen 
bepaalde leverenzymen in het 
bloed zijn verhoogd. Dit duidt 
op een – in het begin zeer 
beperkte – beschadiging van de 
lever. Gelukkig beschikt de lever 
over een groot vermogen om 
zich te herstellen en indien het 
alcoholgebruik wordt gestaakt, 
herstelt de lever zich in een 
paar weken meestal geheel. 

De verhoging van leverenzymen 
die alcohol teweeg kan brengen, 
kan soms ook ontstaan bij gebruik van bepaalde 
geneesmiddelen. Dat hoeft zeker niet ernstig te 
zijn maar kan reden zijn om deze enzymen van 
tijd tot tijd te meten om te volgen of er niet een 
ernstige leverbeschadiging ontstaat. 

Tot de middelen die een 
verhoging van leverenzymen 
kunnen veroorzaken behoren 
ook enkele middelen die bij de 
behandeling van prostaatkanker 
worden toegepast en de werking 
van testosteron remmen 

(anti-androgenen) zoals abirateron (Zytiga), 
apalutamide (Erleada), bicalutamide Casodex) , 
darolutamide (Nubeqa), enzalutamide (Xtandi) 
en nilutamide (Anandron). Ook cyproteronacetaat 
(Androcur) kan aanleiding geven tot deze 
enzymverhoging. 

Oppassen
Maar hoe zit het nu met de middelen die bij 
de behandeling van prostaatkanker worden 
toegepast, en het (alcoholhoudende) biertje? 
Bij de zogenoemde hormoonbehandeling met 
leuproreline (Lucrin, Eligard), gosereline (Zoladex) 
en verwante middelen zijn er geen beperkingen. 
Het gebruik van alcohol tijdens behandeling met 
anti-androgenen kent evenmin beperkingen.
Er is echter één uitzondering in deze groep van 
middelen en dat is nilutamide (Anandron). Dat kan 
samen met alcohol aanleiding geven tot werkingen 
zoals die bij metronidazol worden gezien (zie 
boven). Bij gebruik van cyproteronacetaat 
(Androcur) is het waarschijnlijk verstandig om geen 
alcohol te gebruiken. Bij gebruik van bisfosfonaten 
(die het bot versterken) die via de mond worden 

ingenomen (alendroninezuur 
[Fosamax], clodroninezuur 
[Bonefos], ibandroninezuur 
[Bonviva] en risedroninezuur 
[Actonel]) moet je oppassen, 
want ze kunnen de maagirritatie van 
alcohol versterken.

Bij behandeling met denosumab 
(Xgeva), dat een alternatief is 
voor de genoemde bisfosfonaten, 
kan zonder problemen een 
alcoholhoudend drankje worden 
gebruikt. Bij chemotherapie met 
bijv. docetaxel of cabazitaxel is het 
zaak rustig aan te doen en indien 
men het wil, eerst voorzichtig te 

proberen of er geen problemen ontstaan na een 
glaasje wijn of bier.
Altijd blijft natuurlijk gelden dat het gebruik van 
acohol bepaalde risico’s met zich meebrengt, 
dat men zich daar goed van bewust moet zijn en 
dat enige terughoudendheid meestal wel op zijn 
plaats is. n

Bij vragen of twijfel 
kun je altijd je
apotheker om
advies vragen

Indien het 
alcoholgebruik 

wordt gestaakt, 
herstelt de lever zich 

in een paar weken 
meestal geheel
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Urineverlies en belemmeringen in het dagelijks leven

Vanuit de bodem

Mea Ligthart, 
bekkenfysiotherapeute

  Mea Ligthart 

Welke mogelijkheden zijn er anders dan 

bekkenbodemspieroefeningen en gebruik van 

inleggers? Eerst zal duidelijk moeten zijn of 

er sprake is van urge-incontinentie, stress-

incontinentie of een combinatie van beide.

Afhankelijk hiervan wordt een behandelplan 
opgesteld. Medicijnen, Botox of een operatie. 
Medicijnen en Botox (injectie met botuline 
toxine) zijn opties bij urge incontinentie, gericht 
op ontspannen van de blaas.
Onderstaande opties om incontinentie te 
behandelen zijn gericht op stress-incontinentie.

Een voorbeeld is het verhaal van meneer A. 
In 2010 is bij hem prostaatkanker geconstateerd. 
Hiervoor is hij bestraald. Daarna is hij nog twee 
maal geopereerd doordat de plasbuis vernauwde 
door littekenweefsel. Tot zijn verdriet heeft hij 
na de laatste operatie last van fors urineverlies.               
Na de laatste operatie heeft hij een 
suprapubische katheter (een katheter die de 
uroloog via de buik, boven het schaambeen, in 
de blaas brengt) gekregen. Hoewel deze katheter 
open staat heeft hij last van urineverlies via de 
plasbuis. Daarom draagt hij ook nog inleggers. 
Oefenen van de bekkenbodemspieren en 
adviezen over zijn plasgedrag geven geen 
verbetering van zijn klachten.
Het urineverlies en het hebben van een katheter 
beperken hem in de dagelijkse activiteiten en 
geven hem een negatief gevoel over zijn kwaliteit 
van leven. Tijdens een gesprek met zijn uroloog 
is als optie een sluitspierprothese geopperd.

Urine verlies verminderd
Meneer B heeft ruim een jaar geleden een 
prostatectomie ondergaan. In de loop van het 
jaar is het urineverlies bij hem verminderd door 
oefeningen en adviezen 
om onder normale 
omstandigheden de 
buikdruk niet te hoog te 
maken. Hierover is hij niet 
tevreden, rondom huis 
klusjes doen gaat nog wel, 
maar wandelingen maken 
lukt niet meer. In overleg 
met zijn uroloog leek de 
beste oplossing voor hem 
plaatsing van een ProAct 
ballon te zijn. Hij is er blij 
mee, maar wil nog meer 
bereiken. Door een goede 
afstelling van de vulling 
van de ballon hoopt hij 
voor 95% of meer droog te zijn in de toekomst. 
Onlangs is hij op vakantie geweest en heeft weer 
steden kunnen bekijken, is naar musea geweest 
en kan weer uren wandelen.

Wat is er nog meer mogelijk?

Operatief of niet-operatief?
Als u niet kiest voor 
een operatie dan kunt 
u een condoomkatheter 
gebruiken. Aan de 
condoomkatheter 
zit een beenzak, de 
urine wordt in de 
beenzak opgevangen, 
hierdoor heeft u in uw 
onderbroek geen natte 
inlegger meer › 

Wat zijn de
mogelijkheden?

Het urineverlies 
en het hebben 

van een katheter 
beperken hem 
in de dagelijkse 

activiteiten
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en u heeft geen last van doorlekken. Nadeel is 
wel dat u met een beenzak 
loopt. 
 
Een andere niet 
operatieve optie is de 
penisklem. Hierbij wordt 
de plasbuis van buitenaf 
dichtgedrukt. Om te 
kunnen plassen moet u de 
klem verwijderen. 
Er zijn diverse modellen.

Operatieve opties
Welke optie voor u het beste is, is afhankelijk 
of u alleen geopereerd (prostatectomie) of ook 
bestraald bent.

Ongeveer 6-12 maanden na een 
prostaatoperatie wordt bekeken of 
er sprake is van natuurlijk herstel. 
Als de hoeveelheid urineverlies 
voor u toch een probleem blijft 
en er onvoldoende effect is door 
de bekkenbodemspieroefeningen, 
overleg dan met uw uroloog wat een 
volgende stap kan zijn.

Advance XP male sling , Argus T 
male sling of Virtue male sling 
Tijdens een sling operatie 

(mannenbandje) wordt een bandje onder de 
plasbuis geplaatst, dit geeft ondersteuning aan 
de plasbuis en de bekkenbodemspier, waardoor 
de plasbuis beter wordt afgesloten. 
De sling drukt de plasbuis dicht als de druk in de 
buik hoger wordt zoals bij hoesten of opstaan.
U kunt wel gewoon plassen.

Pro act ballonnen 
Deze ballonnen worden naast de plasbuis 
geplaatst en kunnen worden nagevuld als het 
nodig is om continent te blijven en nog spontaan 
te kunnen plassen. De ballonnen geven druk op 
plasbuis waardoor er bij toename van buikdruk 
de plasbuis wordt dichtgedrukt tegen de 
ballonnen.

 
Sluitspierprothese
Een kunstsluitspier is een manchet gevuld met 
water die de plasbuis continu afsluit en die u met 
een pompje openzet om te kunnen plassen.
Om te plassen moet 
op het pompje 
gedrukt worden, dat 
in de balzak zit, om 
het manchet leeg te 
laten lopen zodat 
u kunt plassen. 
Het vocht uit de 
manchet gaat dan 
naar een klein 
reservoir dat in de 
buik zit. 
Na het plassen vult 
het manchet zich 
weer vanzelf zodat 
de plasbuis weer 
dicht is en er geen urine verlies optreedt.

Om in aanmerking te komen voor een 
sluitspierprothese is een goede handfunctie 
vereist om de pomp te kunnen bedienen. n

Fotografie: onbekend
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Hij is er blij 
mee, maar 

wil nog meer 
bereiken
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  Barbara Harterink

56 jaar, een drukke baan, twee jaar geleden 

gescheiden, single en co-ouderschap over zijn 

twee jongvolwassen kinderen… Zo kwam Bas 

twee jaar geleden bij mij op het spreekuur met 

een verhoogd PSA. Nee, hij maakte zich eigenlijk 

geen zorgen, maar de huisarts had hem toch 

doorverwezen, zei hij.

Bas komt in een roller coaster terecht, want 
uit de prostaatbiopsie die volgde kwam 
prostaatkanker aan het licht. Uit de daarop 
volgende aanvullende onderzoeken blijkt dat de 
ziekte uitgezaaid is in zowel de lymfeklieren als 
in zijn botten.

Een traject van anti-hormonale therapie in 
combinatie met chemotherapie volgt…. Met alle 
gevolgen van dien.

Twee jaar na de start van de behandeling is de 
PSA van Bas nog steeds stabiel laag en heel 
voorzichtig begint hij de grip op zijn leven weer 
wat terug te krijgen. Hij is minder gaan werken, 
want door de behandeling is zijn energieniveau 
dusdanig laag geworden dat fulltime werken er 
niet meer inzit. Zijn kinderen wonen ondertussen 
beiden op kamers en lijken goed te settelen. 
Allemaal aspecten, die hem rust geven, zo vertelt 
hij tijdens een PSA-controle op mijn spreekuur.

Behoefte aan een partner
Wanneer ik vraag hoe het met zijn sociale leven 
gaat, zucht hij diep. Hij zou zo graag weer een 
relatie willen, want alleen is ook maar alleen. 
Maar, zegt hij, ‘wat heb ik een vrouw nou te 
bieden? Ik heb geen erecties meer en eerlijk 
gezegd ook geen behoefte aan een seksuele 
relatie’.
Al pratende kwamen we samen tot de conclusie 
dat Bas behoefte heeft aan een partner, om 
mee te praten, lachen, huilen, leuke dingen 
te ondernemen, maar vooral iemand die zijn 
ziekte accepteert en ook de gevolgen daarvan. 
‘Want’, zegt Bas, ‘laten we wel wezen, ik word 
waarschijnlijk geen 80, maar ja die garantie 
krijgt niemand’. Zich in het uitgaansleven gaan 
begeven ziet Bas niet zitten, omdat hij beperkte 
energie heeft en daarbij ook onzeker is over zijn 
lichaam.

Via mijn netwerk weet ik Bas te vertellen, dat 
er datingsites bestaan voor mensen met een 
chronische ziekte. Het voordeel daarvan is dat 
de mensen die gebruik maken van die app 
andere verwachtingen hebben dan wanneer een 
standaard app gebruikt wordt.

Positief gevoel
Drie maanden later spreek ik Bas weer. Gelukkig 
is zijn PSA nog steeds goed en ons gesprek gaat 
over op zijn dating-vorderingen. Hij heeft zich 
aangemeld bij een datingsite voor mensen met 
een chronische ziekte en ook al twee dates 
gehad. Hij vertelt, dat er nog geen relatie uit 
voort is gekomen, maar dat hij hierdoor weer 
zelfvertrouwen begint te krijgen en er al twee 
hele leuke contacten aan over heeft gehouden. 
‘Ik krijg weer een positief gevoel en voel soms 
weer even midden in het leven te staan, ook al 
is mijn energie beperkt en kan ik een vrouw niet 
alles, maar wel veel bieden’. n

Je bent 
jong en je 
wilt nog 
wat….

Datingsite voor mensen met een chronische ziekte

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.
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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.

 
Voor beide functies betreft het een rol als vrijwilliger. Noodzakelijke reiskosten en onkosten
worden uiteraard vergoed.
Belangstelling? Stuur dan een mail met een beknopt c.v. aan 
harry.boogh@prostaatkankerstichting.nl
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Hoofdredacteur
De redactie van Nieuws komt graag in contact met iemand die de functie van hoofdredacteur 
wil vervullen.

De redactie telt zeven leden. Allen prostaatkanker-patiënt of dit geweest of anderszins nauw 
betrokken bij het werkveld van de stichting.  
Als hoofdredacteur ben je eindverantwoordelijk voor de inhoud van Nieuws. 
Samen met de leden van de redactie bepaal je welke onderwerpen in de volgende uitgave van 
Nieuws gepubliceerd zullen worden, wie een artikel schrijft of wie een interview voorbereidt.
Als hoofdredacteur schrijf je zelf naar behoefte ook artikelen. 
De redactie vergadert 4x per jaar. Jij leidt die vergadering. 

 

Verder

VACATURES



212121

Erfelijkheid en prostaatkanker

DISCOVER-studie

  Willem Nak

Erfelijke factoren bij kanker krijgen gelukkig 

steeds meer aandacht. 

De Prostaatkankerstichting is betrokken 

geweest bij het initiatief voor de 

DISCOVER-studie, gefinancierd door KWF 

Kankerbestrijding. 

De mooie naam van de studie staat voluit 
voor: Detecting Increased Susceptibility for 
Cancer in relatives by Offering genetic Variant 
Evaluation as Regular health care. Oftewel: 
onderzoeken of het zinvol is om in de standaard 
gezondheidszorg onderzoek naar erfelijke 
factoren op te nemen. Hiermee wordt bedoeld 
dat de zorgprofessional die een patiënt 
behandelt zelf DNA-onderzoek aanvraagt, in 

plaats van de patiënt te verwijzen naar een 
klinisch geneticus. De DISCOVER-studie is gericht 
op prostaatkankerpatiënten waarbij de ziekte 
is uitgezaaid. De studie is een samenwerking 
tussen UMC Utrecht, Radboudumc en NKI-AVL, 
ondersteund door de Prostaatkankerstichting en 
Stichting Erfelijke Kanker Nederland. 
De redactie van Nieuws sprak over de studie met 
Prof. Dr. Margreet Ausems, (hoofdonderzoeker 
van deze studie en hoogleraar Klinische 
Oncogenetica) en Drs. Michiel Vlaming 
(arts onderzoeker).

Wat willen jullie met deze studie bereiken?
Margreet Ausems: ‘Wij willen nieuwe families 
opsporen met een erfelijke aanleg voor kanker. 
Met DNA-onderzoek in het bloed kijken we dan 
naar een aantal borstkankergenen, waaronder 
BRCA1 en BRCA2. Een afwijking (foutje) in die 
genen is niet alleen van belang voor mannelijke 
familieleden, maar zelfs nog meer voor de 
vrouwelijke familieleden. Omdat familieleden die 
drager zijn van zo’n genafwijking een verhoogd ›

Verder

Michiel Vlaming en Margreet Ausems
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risico op borstkanker of eierstokkanker hebben. 
DNA-onderzoek kan dus belangrijke gevolgen 
hebben. 
Mannen die drager zijn van een BRCA2 genafwijking 
komen vanaf 45-jarige leeftijd in aanmerking 
voor regelmatige controles naar prostaatkanker. 
Daarnaast hebben zij ook een verhoogd risico 
op borstkanker. Vrouwen die drager zijn kunnen 
vaker en langduriger gescreend kunnen worden 
op borstkanker. Zo kan de diagnose kanker 
vroegtijdiger gesteld worden, en is er dus vaker een 
betere overlevingskans. 

Daarnaast kunnen vrouwen ook preventieve 
maatregelen nemen waarmee de kans op kanker 
enorm verlaagd wordt. Denk 
bijvoorbeeld aan het preventief 
wegnemen van de borsten of 
eierstokken en eileiders.’

Hoe is de studie opgezet?
Michiel Vlaming: ‘Voor de 
betrokken zorgprofessionals 
is erfelijkheidsonderzoek een 
betrekkelijk nieuw fenomeen. 
We hebben daarom een online 
scholingsprogramma ontwikkeld. 
De urologen, oncologen en 
verpleegkundig specialisten in 
de 15 deelnemende ziekenhuizen zijn uitgenodigd 
om dit programma te volgen zodat zij meer kennis 
krijgen over DNA-onderzoek en ook praktische 
tips krijgen over hoe zij DNA-onderzoek kunnen 
bespreken. Het is belangrijk dat patiënten goed 
geïnformeerd toestemming kunnen geven voor 
het DNA-onderzoek. Dat heeft goed gewerkt: in 
14 ziekenhuizen hebben zorgprofessionals nu het 
trainingsprogramma afgerond, en informeren zij nu 
zelf hun patiënten met uitgezaaide prostaatkanker 
over DNA-onderzoek.

In december 2021 gaf de eerste patiënt 
toestemming voor het onderzoek, en inmiddels 
(oktober 2022) zijn er al bijna 400 patiënten 
in de studie opgenomen. We streven naar 800 
deelnemers, dat aantal hopen we in de loop van 
2023 te behalen. 

De uitslag van het DNA-onderzoek (in het bloed) 
krijgen de deelnemers per brief thuis gestuurd 
vanuit de afdeling Genetica. Volgens eerdere 
internationale studies zou 5 tot 15% van de mannen 
met uitgezaaide prostaatkanker drager zijn van een 
van een erfelijke genafwijking. Is er zo’n erfelijke 
genafwijking gevonden, dan wordt de patiënt 

uitgenodigd op de polikliniek van de afdeling 
Klinische Genetica. Hier wordt verder gesproken 
over de uitslag, de eventuele consequenties voor 
de patiënt zelf en over eventueel nader 
onderzoek in de familie.’

Hoe worden de effecten van de studie gevolgd?
Michiel Vlaming: ‘Dat doen we met drie 
vragenlijsten voor de zorgprofessionals en drie 
vragenlijsten voor de patiënten.
De zorgprofessional vult de eerste 
vragenlijst in voordat hij of zij met het online 
trainingsprogramma begint. Dan drie maanden 
daarna een volgende vragenlijst en weer een 
half jaar later de derde en laatste vragenlijst. 

Aan de hand van de ingevulde 
vragenlijsten kunnen we 
de ervaringen van de 
zorgprofessionals goed in kaart 
brengen. 

De patiënt vult zijn eerste 
vragenlijst in nadat met 
hem gesproken is over 
DNA-onderzoek, de volgende 
vier weken na ontvangst van 
de uitslag van het onderzoek 
en de laatste een half jaar na 
de uitslag. In de vragenlijsten 

voor de patiënt besteden we ook aandacht aan de 
communicatie binnen de familie wanneer er een 
genafwijking is gevonden.’

Gaat genetisch onderzoek tot de standaard zorg 
voor mannen met prostaatkanker behoren?
Margreet Ausems: ‘Dat hoop ik. In dit onderzoek 
kijken we alleen naar patiënten met uitgezaaide 
kanker. Deze resultaten moeten we nog 
afwachten. Maar ook patiënten met gelokaliseerde 
prostaatkanker kunnen drager zijn van een 
afwijking in een borstkankergen. Dit komt met 
name voor bij patiënten die een familielid 
hebben met borstkanker, eierstokkanker of 
alvleesklierkanker. In ons trainingsprogramma 
besteden we hier ook aandacht aan, zodat 
zorgprofessionals mannen bij wie deze andere 
vormen van kanker in de familie voorkomen, vaker 
verwijzen naar de klinisch geneticus. 

Met de DISCOVER-studie hopen we te bereiken dat 
er meer aandacht komt voor erfelijke factoren bij 
prostaatkanker. Zowel bij de zorgprofessionals als 
bij de patiënten.’ ›
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‘Wij willen nieuwe ‘Wij willen nieuwe 
families opsporen families opsporen 
met een erfelijke met een erfelijke 

aanleg voor aanleg voor 
kanker’kanker’
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Kan een lezer van dit blad zich ergens 
melden voor deelname aan de studie?
Michiel Vlaming: ‘Deelname aan de DISCOVER-
studie is alleen mogelijk voor mannen met 
uitgezaaide prostaatkanker die in een van de 
hiernaast vermelde 15 deelnemende centra onder 
behandeling zijn. Bij vragen over DNA-onderzoek 
vanwege de familiegeschiedenis kan met de eigen 
behandelend arts of verpleegkundig specialist 
contact worden opgenomen.’ n

UMC Utrecht Utrecht
Radboudumc Nijmegen
Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam
Amsterdam UMC Amsterdam
Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
UMC Groningen Groningen
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen
Franciscus Ziekenhuis Rotterdam 
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg
Spaarne Gasthuis Hoofddorp
St. Antonius Ziekenhuis Utrecht
Rijnstate Ziekenhuis Arnhem
Meander Medisch Centrum Amersfoort
Tergooi Ziekenhuis Hilversum
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In dit onderzoek kijken In dit onderzoek kijken 
we alleen naar patiënten we alleen naar patiënten 
met uitgezaaide kankermet uitgezaaide kanker
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Fijne feestdagen en de beste 
wensen voor een gezond 

en liefdevol 2023
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  Marijke Galgenbeld

In de auto op weg naar Henk Glijn, realiseer 

ik me hoe bijzonder het is om unieke 

ontmoetingen te mogen hebben met mensen 

die je nooit eerder bent tegengekomen. In een 

telefoongesprek merkte ik al dat Henk erg open 

was over zijn situatie en het belangrijk vond zijn 

heftige ziekteproces te delen. 

Ik kom aan bij zijn appartement, we lunchen 
samen en gaan in gesprek.

Wat wil jij graag vertellen in je verhaal?
‘Ik wil het graag hebben over mijn gevoelens 
in de situatie waarin ik volkomen onverwacht 
belandde.’

‘Alles begon met wat pijn in mijn rug en longen 
en ik ging ervan uit dat het Long Covid was.  
De Arbo arts had ook dat idee en vertelde mij 
over het bestaan van een Long Covid traject, 
waar hij mij meteen voor opgaf.’  

‘Door mijn scheiding verhuisde ik echter en 
kreeg daardoor ook een nieuwe huisarts.  
In overleg met haar besloten wij toch eens te 
kijken wat er ‘onder de motorkap’ mis kon zijn, 
omdat de pijnklachten niet afnamen, maar 
toenamen. Ik werd verwezen naar de longarts en 
opeens zat ik in een medische molen.’ 

‘Ik nam mijn broer mee toen ik naar het 
ziekenhuis ging voor de uitslagen.  
Totaal onverwacht hoorde ik mijn ‘vonnis’ aan. 
Ik had prostaatkanker met uitzaaiingen in mijn 
beide longen. Het leek surrealistisch en ik 
herinner me dat het absoluut niet binnenkwam 
en dat ik totaal niets voelde. Dit ging niet over 
mij. 
Dat gevoel heb ik heel lang gehouden, het was 
een zelfbescherming denk ik.’ 

Zeer ernstig
‘Daarna moest er van alles. Ik werd 
doorverwezen naar de uroloog, er werden 
biopten van mijn prostaat genomen, ik kreeg ›

Eigen regie 
terug

Henk heeft zijn motor verkocht

Interessant
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een MRI en er werd een botscan gemaakt. 
Het werd duidelijk dat het zeer ernstig was. 
De kanker zat in mijn prostaatgebied, in alle 
lymfklieren daaromheen, in de 
buik, in beide kanten van de longen 
en er zaten twee tumoren in mijn 
ruggenwervel, waarvan de bovenste 
de grootste was. Die moest meteen 
bestraald worden, omdat ik daar 
zoveel pijn had. Verder startte ik 
met chemo (zes kuren)  en een 
hormoonbehandeling (Zoladex).’ 

‘Toch was mijn uroloog positief 
in haar voorspelling dat mijn pijn 
aanzienlijk zou afnemen door deze behandelingen 
en ik best nog een tijdje kon leven met mijn 
prostaatkanker. Ik ging er dus vanuit dat ik nog een 
paar jaar vrolijk zou kunnen doorleven met behulp 
van alle chemicaliën die ik toegediend kreeg. Mijn 
PSA zakte spectaculair, maar verder gebeurde er 
niets. De pijn werd erger en door bijwerkingen van 
de medicatie gaf mijn maagdarmstelsel problemen 
en had ik enorme jeuk.’ 

‘Ik lag in een streekziekenhuis en daar wist men 
niet goed wat ze met mij moesten, had ik het idee. 
Ik voelde me daar niet gezien, niet gehoord en dus 

doodongelukkig. Ik kreeg het gevoel 
dat er niet naar mij omgekeken werd 
en moest bijvoorbeeld zelf vragen 
om een bezoekje van de oncologisch 
verpleegkundige. Die kwam één keer 
en vervolgens zag ik haar nooit meer. 
Ik was teleurgesteld en voelde me 
eenzaam,  nergens in gesteund en 
zakte af van de stoere Henkie met 
tatoeages naar iemand die in zichzelf 
gekeerd en somber was.’

‘Ik besloot daarom naar een academisch ziekenhuis 
over te stappen en werd meteen geweldig 
opgevangen door twee vrouwelijke oncologen, 
die echt door de wol geverfd waren. Een van deze 
vrouwen spreidde haar armen en zei: ‘Welkom hier, 
wij gaan goed voor u zorgen.’ Wat was ik daar blij 
mee, ik kan daar nu nog emotioneel over worden.’

Haar weer terug
‘Door mijn vele klachten ben ik gestopt na vier 
chemokuren. Ik kreeg mijn haar weer terug en liet 
voor de lol mijn baardje staan. Na het stoppen 
met de chemo kreeg ik echter enorme pijn in mijn 
prostaatgebied en had pijn bij het staan, het zitten 
en het lopen.’

‘Ik switchte van hormoonmerk en kreeg nu eenmaal 
per maand een injectie om een constantere spiegel 
in mijn bloed te bewerkstelligen. 
Deze spuiten waren echter te gevoelig, ik had er 
erg veel last van. Daarom besloot ik ook met de 
hormoonbehandeling te stoppen.’

Wat moedig van je om zo’n beslissing te 
nemen.
‘Is dat moedig? Ik voel gewoon van binnen dat het 
niet goed is en ik zie geen winst in een jaar langer 
leven als die pijn niet verandert. Is de kwantiteit 
nog wel belangrijk als je zo inlevert op kwaliteit van 
leven?’

Wat doe je nu om je pijn dragelijk te 
houden?
Ik heb fentanyl (soort morfine) zuigtabletten, die 
er minder inhakken dan de fentanylpleister, waar 
ik veel bijwerkingen van had. Verder gebruik ik 
wietolie. ›

Totaal 
onverwacht 

hoorde ik mijn 
‘vonnis’ aan

Henk Glijn: Ik wil het graag hebben over mijn gevoelens
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Automatische incasso nu mogelijk
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

Hoe sta je nu in alles?
‘Het is momenteel één grote aanpassing. 
Ik verkocht mijn motor en gaf mijn boot weg. 
Dit soort beslissingen zijn heel confronterend. 
Laat ik alles over me heen komen of probeer 
ik bij te sturen? Ik ga er op mijn eigen manier 
mee om en haal voor mijn gevoel zo nog het 
maximaal haalbare uit het leven.’

‘Het voelt als een stuk 
autonomie denk ik. Ik zit in 
een onmogelijke positie, maar 
ik ben Henk en ik bepaal en 
ik kies. Aan het begin werd ik 
ziekenhuistechnisch gestuurd 
en onderging ik alles aan 
onderzoeken en behandelingen 
wat nodig was. Nu beslis ik zelf 
weer en daardoor voel ik me veel beter.’

Praat je erover met veel mensen?
‘Ik ben heel open tegen mensen over mijn 
situatie en deel dingen op Facebook en twitter. 
Dat vind ik dan wel belangrijk, maar niet 
iedereen kan daarmee omgaan. Verder heb ik 
veel emotionele gesprekken met mijn ex-vrouw 

en mijn dochters. We wisselen van gedachten 
over vele dingen, zoals ook het eventueel kiezen 
voor euthanasie. Ik denk nu meer na over de 
dood en lees daar zelfs over. Het antwoord 
op de vraag: ‘Zou er leven zijn na de dood?’ 
krijgt niemand hier op aarde, maar houdt mij 
tegenwoordig zeker bezig. Ik word bedroefd 

bij het idee dat ik ook mensen 
achterlaat. Ik wil niet dat zij 
verdriet hebben, maar dat is niet 
te vermijden. Ik weet dat ik mijn 
kinderen niet kan beschermen 
tegen pijn in het leven, zij krijgen 
ook hun portie, ik zou er echter 
veel voor over hebben hen dit 
allemaal te besparen.’

‘Alles gaat dusdanig snel, dat het 
soms moeilijk te volgen is. Het is zwaar, maar het 
levert ook veel op, zoals nieuwe gedachtegangen 
en verdiepingen, zowel in mijn eigen hoofd als 
in het contact met anderen. Ik hoop zo dat ik 
gewoon weer mezelf kan worden. Weliswaar met 
het risico minder lang te leven, maar wel als de 
man, die ik even dreigde kwijt te raken en die ik 
nu weer terug hoop te vinden.’  n
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‘Welkom hier, wij 
gaan goed voor u 

zorgen’
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  Ate Vegter

Kanker brengt veel gevoelens met zich mee die 

moeilijk zijn te omschrijven. Wat is bijvoorbeeld 

het gevoelsmatige verschil tussen Zoladrinezuur 

en Zoladex? Ik weet het precies, maar hoe vertel 

ik dat aan iemand die nog nooit met één van beide 

heeft kennisgemaakt?

Een lotgenoot van de 
prostaatkankerpatiënten-
vereniging zal het verschil al 
wat gemakkelijker kunnen 
duiden. Eerst even wat het doet: 
Zoladrinezuur versterkt de botten 
en Zoladex bestrijdt je testosteron. 
Maar als ik dat zeg, dan kan het 
over iedere prostaatkankerpatiënt 
gaan. Het zegt heel weinig over 
mijn gevoelens. Zoladrinezuur 
geeft een gevoel alsof je bloed 
dik is als stroop, je wordt er een beetje stijf en 
houterig van en het is prettig om veel water te 
drinken, dan is het in een paar uur over. Soms voel 
je het opeens ’s nachts nog opkomen. Zoladex 
vermoordt je libido en geeft je een leven zonder 
seksuele opwinding.

Hou van het gewone leven
Dat zegt eigenlijk nog niet veel over mij. Ik moet 
vertellen hoe ik daar dan mee omga. Ik zeg altijd, 
nou gewoon, maar dat is natuurlijk voor iedereen 
anders. 
Kijk, ik ben van oudsher een gereformeerd jongetje 
dat ook aan tantra heeft gedaan. Beide heb ik al 

jaren geleden achter mij gelaten, omdat ik teveel 
van het gewone leven hou, maar van beide heb ik 
iets geleerd. 
Het gereformeerde jongetje heeft geleerd nee te 
zeggen. Ik ben wel in de wereld maar niet van de 
wereld. De tantrist in mij heeft geleerd ja te zeggen 
tegen alles wat zich in het leven voordoet. 

Zeg maar ja tegen je kanker. Dat heb ik vanaf het 
begin ook gedaan. Ik heb het nooit erg gevonden 

om kanker te hebben. Echt niet. 
Ik vind het interessant en boeiend 
en ik ken het AVL inmiddels op 
mijn duimpje. De een gaat naar 
Zuid-Amerika of Spanje en ik 
ga naar het ziekenhuis. Beide is 
spannend en mijn kosten worden 
betaald door de verzekering. 

Natuurlijk vind ik het 
verschrikkelijk dat mijn dochter, 
die nu veertien jaar is en voor de 
bloei van haar leven staat, heel 
jong haar vader zal verliezen. 

Dat maakt mijn tranen gemakkelijk los, maar dat 
is heel iets anders dan het idee dat ik er zelf over 
een paar jaar niet meer ben. Daar kan ik heel goed 
mee leven. Het maakt mij op een bepaalde manier 
zelfs levendiger. 

Versneld ouder worden
Prostaatkanker hebben is een soort versneld 
ouder worden. Je weet dat je er aan dood gaat, 
maar het duurt gelukkig nog even. Ik realiseer mij 
dat ik nog maar een fractie heb gedeeld van alles 
wat er in mij omgaat, maar ik zit toch al weer aan 
de 450 woorden. Volgende keer verder. Een lekke 
band en autopech, dát is pas vervelend! n

Zoladrinezuur en Zoladex
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Ate Vegter is columnist bij het Noordhollands 

Dagblad. Hij heeft een dagelijks blog op 

Wordpress: www.atevegter.wordpress.com

Zoladex vermoordt 
je libido en geeft je 
een leven zonder 

seksuele opwinding
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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.

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

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

ING Bankrekening nr.
NL90INGB0006206109

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

Prostaatkankerstichting
T.a.v. ledenadministratie 
Antwoordnummer 4171

3500 VB  UTRECHT

STEUN ONS EN WORD 
DONATEUR

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

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

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

Word ook donateur en ontvang 
het Prostaatkankerlogboek 
GRATIS. 

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

Donateur worden kan 
ook heel eenvoudig via 
onze website. Ga naar 
prostaatkankerstichting.
nl/aanmelden-als-
donateur of scan de 
QR code hiernaast
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EU
R Naam     Voorletters            m/v*

Adres    

Postcode Plaats

Telefoonnummer   E-mailadres

Geboortejaar         

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

0 Ik ontvang graag een factuur

Datum    Handtekening

Van de Prostaatkankerstichting gehoord via
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  Ad Sitsen en Harm Kuipers

Mannen met prostaatkanker die worden behandeld 

met zogenoemde ‘androgeen deprivatie therapie’ 

(afgekort als ADT, ook vaak hormoonbehandeling 

genoemd) krijgen injecties met een middel dat 

de vorming van het mannelijk geslachtshormoon 

testosteron sterk vermindert 

(bijv. Lucrin® of Zoladex®). 

Testosteron is een belangrijke groeifactor voor 
prostaatkanker. Deze ADT behandeling is vaak 
(gedurende een bepaalde tijd) werkzaam tegen 
de prostaatkanker maar heeft vaak nogal wat 
bijwerkingen, zoals gewichtstoename, verminderde 
zin in seks, slaapstoornissen, borstvorming en 
opvliegers. Dit artikel gaat over opvliegers, hoe ze 
ontstaan en wat er tegen te doen is.

Het mannelijke geslachtshormoon testosteron 
wordt gevormd in de zaadballen (testikels, testes). 
De testosteronproductie in de zaadballen wordt 
gestimuleerd door een hormoon afkomstig van 
het hersenaanhangsel (hypofyse) dat op zijn beurt 
weer wordt aangestuurd door een ander hormoon 
afkomstig uit een ander hersengebied, 
de hypothalamus. 
Bij hormoonbehandeling of ADT wordt vaak 
gebruik gemaakt van geneesmiddelen die in de 
hersenen aangrijpen en uiteindelijk de vorming van 
testosteron sterk remmen. 

Voor het ontstaan en het behandelen van 
opvliegers is het van belang te weten dat mannen 
naast testosteron ook een kleine hoeveelheid 
van het vrouwelijk geslachtshormoon estradiol 
aanmaken. 
Vrouwen maken op hun beurt ook een kleine 
hoeveelheid testosteron aan. En dat is belangrijk 
omdat estradiol gevormd wordt uit testosteron. 
Dat betekent dat een verminderde vorming van 
testosteron bij man of vrouw ook automatisch leidt 
tot een verminderde vorming van estradiol. 
En voor zover we nu weten speelt juist een gebrek 
aan estradiol een belangrijke rol bij het ontstaan 
van opvliegers, niet alleen bij vrouwen in de 
overgang maar ook bij mannen die ADT krijgen.  ›

De ADT behandeling

Behandeling van
opvliegers bij
hormoonbehandeling
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Zo wordt ook verklaard dat verwijdering van 
de zaadballen (castratie) tot het optreden van 
opvliegers kan leiden.

Opvliegers nemen in frequentie af
Ongeveer 80% van de mannen die met ADT 
worden behandeld krijgt te maken met opvliegers: 
plotseling warmte-gevoel in gezicht, hoofd en 
bovenkant van het lichaam. De temperatuur van 
het lichaam gaat niet echt omhoog, ook al voelt 
het wel zo. Naast warmtegevoel 
kan ook zweten optreden, soms 
in ernstige mate. De kwaliteit van 
leven kan door de opvliegers flink 
worden verlaagd. De leefregels 
die worden voorgesteld leveren 
lang niet altijd voldoende 
verlichting op. Er is een troost, 
in de loop van de tijd nemen de 
opvliegers meestal in frequentie 
en ernst af. 
Naast de leefregels (zoals 
stoppen met roken, koffie, 
alcohol en sterk gekruid eten 
vermijden, de temperatuur in de kamer verlagen 
en sterke overgangen tussen warmte en koude 
vermijden; waarvan de waarde overigens niet moet 
worden overschat) zijn enkele geneesmiddelen 
beschikbaar die kunnen worden gebruikt om 
opvliegers tegen te gaan. 
Daarbij moet worden getracht de effecten van 
een tekort aan estradiol tegen te gaan. Dat kan 
bijvoorbeeld met middelen die chemisch in 
meerdere of mindere mate op estradiol lijken.

Het is in dit verband mogelijk van belang dat bij 
vrouwen zogenaamde fyto-oestrogenen 
(door planten gemaakte stoffen 
die chemische overeenkomsten 
hebben met estradiol) een 
gunstig effect op de opvliegers 
zou kunnen hebben. Dit is 
echter nooit goed onderzocht 
ook al wordt het nogal eens 
aangeraden. Bij mannen is over 
het gebruik van 
fyto-oestrogenen niets bekend. Het gebruik ervan 
wordt daarom niet aanbevolen.
Sommige andere hormoonachtige stoffen hebben 
werkingen die die van estradiol nabootsen, zoals 
bijvoorbeeld diethylstilbestrol. Dit middel bleek 
in lage dosering wel werkzaam tegen opvliegers 
maar had echter vervelende nadelen, o.a. sterk 
verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Het middel 
is inmiddels niet meer op de markt. 

De eerste resultaten zijn veelbelovend
Een interessante recente ontwikkeling is dat 
onlangs een onderzoek is gepubliceerd waarin 
bij mannen die werden behandeld met ADT, 
werd onderzocht of estetrol, een vrouwelijk 
geslachtshormoon dat alleen tijdens de 
zwangerschap wordt gevormd en thans wordt 
toegepast in een oraal anticonceptivum, ook 
werkzaam was tegen opvliegers. Dat bleek 
inderdaad het geval te zijn. De belangrijkste 

bijwerkingen waren borstvorming 
en pijngevoeligheid van de tepels. 
Er is nog veel onderzoek van dit 
middel bij deze indicatie nodig 
en het gaat zeker nog enkele 
jaren duren voordat dit middel 
op de markt komt. Maar de eerste 
resultaten zijn veelbelovend.

Andere middelen die ook werkzaam 
gebleken zijn tegen opvliegers 
zijn o.a. medroxyprogesteron 
en cyproteronacetaat. Alleen 
cyproteronacetaat (ook verkrijgbaar 

als duurder merkpreparaat met de naam 
Androcur®) is in Nederland geregistreerd voor 
toepassing bij mannen die ADT krijgen. 
De aanbevolen dosering voor deze toepassing is 
100 mg één- of tweemaal per dag. Helaas zijn er 
soms ook vervelende bijwerkingen. 
De belangrijkste en meest voorkomende zijn 
stijging van leverenzymen, depressieve stemming 
en borstvorming.

Tot slot moet worden vermeld dat ook enkele 
antidepressiva zijn onderzocht als middel 
tegen opvliegers. Het gaat om antidepressiva 

als bijvoorbeeld venlafaxine 
en sertraline. In een recent 
onderzoek was venlafaxine 
echter duidelijk minder werkzaam 
dan cyproteronacetaat (en ook 
dan medroxyprogesteron). 
Gelet op bijwerkingen en de 
kans op gewoontevorming wordt 
het gebruik van antidepressiva 

voor opvliegers bij mannen niet aanbevolen, 
tenzij er een heel dwingende reden is om niet 
cyproteronacetaat te gebruiken. Dit geldt ook 
voor acupunctuur (werkzaamheid niet zeker) en 
clonidine (zeer beperkte werkzaamheid). 
Kortom, wanneer opvliegers als erg hinderlijk 
worden ervaren valt medicatie te overwegen, maar 
de voordelen moeten wel goed worden afgewogen 
tegen de mogelijke bijwerkingen. n
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De eerste resultaten 
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  Judith de Vries

‘Zo’n online gespreksgroep, is dat nou ook 

iets voor mij?’ vroeg Marcel, vrijwilliger van de 

Prostaatkankerstichting, zich af. Hij voelde zich 

zo'n uitzondering en was op zoek naar plekken 

en manieren om meer mensen als hij tegen te 

komen.

Voor een ‘jonge’ man van destijds 48 jaar 
is de diagnose prostaatkanker niet heel 
vanzelfsprekend, de gemiddelde leeftijd 
voor deze diagnose is namelijk 70 jaar. 
Als jongere man voel je je daarom regelmatig 
een uitzondering. In de wachtkamer bij de 
uroloog, maar ook online bij het bekijken van 
de filmpjes in de prostaatkankerwijzer. Marcel: 
‘Een fantastisch hulpmiddel overigens, maar het 
drukt je zó met je neus op de feiten dat je nog zo 
jong bent!’

Meeste mannen ouder
Dat gevoel bekroop Marcel ook bij de 
gespreksgroep op kanker.nl: ‘De meeste 
gesprekken worden door mannen gestart die 
ouder zijn dan ik, waardoor ik het lastig vind 
om een onderwerp als werk of behandelingen 
bij jongere mannen aan te snijden’. Bij de 
Prostaatkankerstichting werd daarom een klein 
projectgroepje gestart, dat contact opnam met 
Judith, community manager van kanker.nl. 
En wat bleek: soms ligt een oplossing dan 
dichter bij jezelf dan gedacht…
Marcel startte een gesprek met als titel 
‘Ervaringen van mannen tussen 45 en 59 jaar 
met prostaatkanker’. Hierin vroeg hij mannen 
van deze leeftijd om te reageren, zodat ze 
in een veilige omgeving met elkaar konden 
communiceren over hun ervaringen en 

uitdagingen. Het online gesprek heeft inmiddels 
maar liefst 77 reacties. ‘Zoveel reacties in korte 
tijd had ik niet verwacht’, zegt Marcel erover. 
‘Ik bleek dus niet de 
enige die hierover graag 
in gesprek gaat en door 
mijn initiatief worden deze 
mannen ook zichtbaar. 
Deze herkenning doet mij 
goed en ik hoop anderen 
ook.’

‘En nu is het tijd voor een 
vervolg’, zegt Marcel. 
‘Ik hoop dat er meer 
jongere lotgenoten hun vraag, zorg of ervaring 
in een nieuw gesprek willen delen. Dan kunnen 
we elkaar meer steun en tips geven over wat ons 
bezighoudt.’

Een stapje verder helpen
‘We zijn erg blij dat Marcel dit initiatief heeft 
genomen en dat er letterlijk en figuurlijk ruimte 
is gecreëerd voor mannen van deze leeftijd in 
de bestaande community’, zegt Judith. 
‘De gespreksgroep bestond al, maar door het 
gespreksonderwerp 45-59 jaar nu te kunnen 
selecteren, kunnen de jongere mannen elkaar nu 
makkelijker vinden en een stapje verder helpen. 
En we hopen dat er veel helpende gesprekken 
zullen volgen. Twijfel je nog of je een gesprek 
wilt starten? Ik nodig je graag uit het toch te 
doen, je helpt jezelf, maar ook anderen die 
meelezen.’

Wil je meepraten of meelezen in de community? 
Met een gratis, anoniem account kun je inloggen 
via kanker.nl n

Scan de QR code voor alle 
gesprekken van mannen 
van 45-59 jaar.
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Initiatief van Marcel
pakte goed uit

Online in gesprek  

‘Ik bleek dus 
niet de enige die 
hierover graag in 

gesprek gaat’
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Informatieavond in Medisch Centrum Leeuwarden
Op 11 oktober organiseerde het Medisch Centrum Leeuwarden een informatieavond over prostaatkanker. 

Deze avond werd goed bezocht door ruim 70 belangstellenden. 

Uroloog drs. W.H. De Muinck Keizer gaf algemene informatie over de 
behandelmogelijkheden in het MCL. De heer Jan Groenewegen belichtte 
de radiotherapeutische behandelmogelijkheden van het 
RIF (Radiotherapeutisch Instituut Friesland). 

Aansluitend gaf Teddo van Mierle namens de PKS een inkijk in zijn 
persoonlijke situatie en ervaring met het plotseling geconfronteerd 
worden met een ernstige vorm van prostaatkanker. Met name hoe je 
met deze informatie omgaat, en hoe de omgeving er mee om gaat. 
Wanneer iemand zijn eigen ervaring zo met anderen deelt maakt dat 
veel indruk op een zaal. De ziekte komt daarmee dichtbij en wordt 
concreet.

Na de pauze was er nog een lezing door de internist oncoloog 
dhr. M. Polee en aansluitend een presentatie van de heer Messelink, 
uroloog medische seksuoloog NVVS over intimiteit en seksualiteit. 
Een onderwerp dat in de spreekkamer vaak vergeten wordt. Messelink 
kon op een ontspannen manier aangeven hoe belangrijk het is om ook 
over dit onderwerp met elkaar in gesprek te blijven. 

Al met al een zeer informatieve avond. 

Hans Reeskamp – regiocoördinator PKS noord Nederland

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.

Teddo van Mierle
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  Marijke Galgenbeld

Marcel schenkt zijn vierde wijntje in. Ik kijk 

ernaar en vraag me af of dit voor vandaag de 

laatste zal zijn. Ik installeer me voor de tv en 

neem me voor er niet meer op te letten. 

Hoe ouder ik word, hoe meer ik me verkrampt en 
geblokkeerd voel als ik mensen om me heen heb, 
die teveel drinken of gedronken hebben.

Dat maakt het denk ik wel eens moeilijk voor een 
partner. Marcel is op dit moment gespannen voor 
de uitslag van zijn PSA en de MRI, die is gemaakt 
in verband met de vernauwing in zijn plasbuis. 
De uroloog kon daar bij een blaasonderzoek 
niet doorheen komen met zijn scoop. Na vele 
mislukte pogingen de plasbuis op te rekken 
tijdens de ingreep, kon Marcel kiezen tussen tien 
dagen rondlopen met een verblijfskatheter of 
een MRI laten maken. Hij koos voor het laatste 
uiteraard.

Het zal door zijn hoofd spoken wat er gedaan 
moet worden aan die vernauwing, die te dicht 
bij de sluitspier zit om te kunnen opereren. 
En waarom is het daar nu zo vernauwd? Dat zijn 
angsten, waar je echt niet omheen kunt.

Veel pratend en 
luidruchtig
Daar heb ik veel begrip voor, 
maar ik persoonlijk heb er 
zoveel moeite mee dat mensen 
altijd heel anders worden als 
ze flink wat alcohol op hebben. 
Of lollig, of heel veel pratend 
en luidruchtig of zoekend naar 
ruzie. Veel mensen worden dan 
kwaadaardig in mijn ogen. 
En dan word ik bang voor ze. Dat is echt het 
resultaat van de dagelijkse dronkenschappen 
van mijn vader, die altijd onvoorspelbaar, 
overmoedig en uiteindelijk agressief werd. 

Ook ik vond ooit wijn maar al te lekker. 
Toch ben ik jaren geleden radicaal gestopt met 
het drinken van alcohol en ik ben elke dag blij 
dat ik dit besluit toen genomen heb. Want de 
puurheid van het leven is me meer waard dan de 
gewenning alles te verzachten met dat lekkere 
goedje in dat glas. 

Het maakt het echter niet makkelijker om met 
mensen om te gaan die te veel drinken. Toen ik 
zelf nog een wijntje dronk, vond ik het al niet › 

Vluchten en
ontspannen 

Angst en alcohol
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Marcel is op
dit moment 

gespannen voor 
de uitslag van 

zijn PSA en
de MRI
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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
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echt prettig in een gezelschap te zijn, waar mensen 
met een dikke tong hun verhaal deden, aan je zaten 
en tegen je aanvielen op weg naar het toilet. Maar 
nu ik zelf nuchter ben, heb ik te maken met een 
angst voor mensen die zichzelf niet meer zijn.

Waar naar toe met je angsten?
En natuurlijk is het heel logisch dat mensen die 
ziek zijn, de neiging kunnen hebben om te vluchten 
in een vorm van verdoving. Er even ‘niet willen zijn’. 
Ontspanning is niet voor iedereen even makkelijk 
te vinden in het dagelijks bestaan. Je wordt vaak 
geleefd, je sociale leven doet een beroep op je en 
bijvoorbeeld kinderen, partners en werk kunnen je 

jouw energie kosten, die je nauwelijks 
hebt. Waar moet je naar toe met je 
angsten, die steeds aanwezig zijn in je 
systeem?

Alles maalt door mijn hoofd en ik zie eigenlijk niets 
van het tv programma, dat op staat. Ik kijk naar 
Marcel en begrijp hem ook. Ik zie dat hij opstaat 
om naar de keuken te lopen om zijn vijfde of zesde 
wijntje in te schenken. Ik kijk gauw een andere kant 
op. Waar ligt de grens van hem en waar die van mij? 
Alles loopt hier door elkaar. 
Ik hou van hem en gun hem zijn ontspanning, maar 
hou ook rekening met mezelf en wil geen man, die 
zich anders gedraagt dan hij in wezen is.

Na een half uurtje sta ik op en loop naar de 
keuken.
‘Zal ik een lekker kopje koffie voor je maken, 
Marcel? Er is nog een deel van die heerlijke taart 
over, wil je daar een stukje van?’

Een tijdelijke oplossing, maar ik hoop dat hij 
‘ja’ zegt…… n

Er even ‘niet 
willen zijn’

Wij zijn 
ook actief 
op social 
media 
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  Harm Kuipers       

De Limburgse regiocoördinator Toine Kaas 

tipte de redactie van Nieuws onlangs over het 

‘prostaatkankerdashboard’ ontwikkeld door het 

Prostaatkankercentrum Zuid (PKCZ). Dit nieuwe 

digitale hulpmiddel zou helpen elke patiënt de 

optimale zorg te bieden. Alle reden om nadere 

uitleg te vragen aan dr. Max Bruins, uroloog in 

het PKCZ. 

Welke ziekenhuizen werken samen in 
het PKCZ?
Het Prostaatkankercentrum Zuid is één van de 
grote landelijk centra voor prostaatkankerzorg 
en bestaat uit een samenwerkingsverband 
tussen een aantal ziekenhuizen in Limburg 
en Zuidoost Brabant (Elkerliek Ziekenhuis in 
Helmond, Laurentius Ziekenhuis in Roermond, 
Maastricht UMC+, VieCuri Medisch Centrum 
in Venlo en Zuyderland Medisch Centrum in 
Heerlen en Sittard). De prostaatoperaties zijn 
geconcentreerd in Heerlen en worden met de 
DaVinci robot gedaan. Bestralingen worden 
gedaan in de MAASTRO kliniek in Maastricht en 
Venlo. Het aantal prostaatoperaties binnen het 
PCKZ is ongeveer 200 per jaar. 

Dr. Bruins vertelt dat het prostaatkankercentrum 
Zuid als blijk van kwaliteit in 2022 de 
zogenaamde STZ erkenning heeft gekregen. 
STZ staat voor Samenwerkende Topklinische 
opleidings-Ziekenhuizen. Een STZ erkenning kan 
pas worden verkregen wanneer het centrum 
aantoonbaar excellente patiëntenzorg levert 
en daarnaast aan opleiding, innovatie en 
wetenschap doet. Best iets om trots op te zijn 
en volgens dr. Bruins heeft het gebruik van het 
digitale prostaatkanker dashboard daaraan 
bijgedragen.

Wat is het 
prostaatkankerdashboard?
Bij samenwerkingsverbanden 
zoals het PKCZ is goede informatie 
uitwisseling en communicatie 
van essentieel belang om 
optimale zorg voor elke patiënt 
te kunnen leveren. Om dat te 
bewerkstelligen heeft men met 
behulp van ICT specialisten en 
een epidemioloog een digitaal 
programma, het zogenaamde 
prostaatkanker dashboard, 
ontwikkeld. 
Het dashboard is bedoeld voor de 
zorgprofessional en elke bij prostaatkankerzorg 
betrokken professional binnen het PKCZ heeft 
toegang tot dat dashboard. 
De zorgprofessional kan na inloggen op het 
dashboard op het computerscherm bijvoorbeeld 
direct resultaten per centrum, per operateur of 
per patiënt oproepen. Zo wordt nauwgezet de 
aantallen en wachtlijst per ziekenhuis (en zelfs 
operateur) geregistreerd. 
Maar ook operatieresultaten worden 
automatisch in het systeem geladen en ook 
resultaten als wel of geen schone snijvlakken en 
de locatie daarvan, complicaties, operatieduur 
enz. worden ingevoerd. Sommige gegevens, zoals 
de pathologie uitslagen van biopten moeten nog 
handmatig worden ingevoerd, maar een groot 
deel gaat automatisch.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de 
veelheid aan ingevoerde gegevens heeft het 
PKCZ een gepromoveerd epidemioloog 
(Lizzy Driessen) als datamanager in dienst. 
Zij heeft tevens een belangrijke rol voor het 
medisch wetenschappelijk onderzoek binnen het 
PKCZ. ›

Het digitale Prostaat-
kankerdashboard

Prostaatkankercentrum Zuid  

Het aantal Het aantal 
prostaat-prostaat-
operaties operaties 

binnen het binnen het 
PCKZ is PCKZ is 

ongeveer ongeveer 
200 per jaar200 per jaar

Logo van PKCZ
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Er vindt een driemaandelijkse evaluatie van 
de resultaten plaats door de urologen die de 
prostaatoperaties uitvoeren samen met 
Lizzy Driessen. Wanneer bijvoorbeeld uit de 
gegevens blijkt dat een bepaalde operateur meer 
of juist minder schone snijvlakken heeft kunnen de 
opnames van de operatie (alle operaties worden 
op video opgenomen) direct worden opgeroepen 
en gezamenlijk worden bekeken. Er kan daarna 
eventueel bijsturing plaatsvinden. 
Deze benadering werkt stimulerend voor de 
zorgprofessionals en kan bijdragen aan verdere 
verbetering van de reeds goede resultaten. De kern 
en kracht van het dashboard is een snel inzicht in 
behandelresultaten, waardoor, indien nodig snel 
kan worden bijgestuurd. 

Dr. Bruins merkt op dat een belangrijke voorwaarde 
voor optimaal gebruik van het dashboard een 
goed samenwerkend team is, dat open staat voor 
transparantie en de intentie en ambitie heeft de 
best mogelijke zorg te willen leveren. 
En dat is bij het PKCZ het geval.

Prostaatkanker dashboard draagt bij aan 
de beste zorg voor elke patiënt
Het prostaatkanker dashboard maakt eenvoudig 
contact en gemakkelijke en snelle uitwisseling van 
resultaten tussen de verschillende ziekenhuizen 
en betrokken behandelaars mogelijk. Elke patiënt 
kan worden gevolgd en geëvalueerd, ook wanneer 
verschillende (deel)behandelingen niet in hetzelfde 
ziekenhuizen plaats vinden. 
Een belangrijk voordeel voor de patiënt is dus 
dat de diagnostiek en nazorg dicht bij huis kan 
plaatsvinden, terwijl toch alle resultaten nauwgezet 
bijgehouden en geëvalueerd worden. Elke drie 
maanden worden de resultaten integraal, per 
centrum en soms per behandelaar geëvalueerd en 
indien nodig kan verder onderzoek worden gedaan 
of worden bijgestuurd. Alles met als doel optimale 
zorg voor iedere patiënt. n

  Willem Nak

Het Amsterdam UMC, locatie VUmc, voert op dit 

moment een onderzoek uit over kanker en werk 

(de door KWF gefinancierde STEPS studie) en 

doet een beroep op de lezers van Nieuws om zich 

te melden als deelnemer aan een van de twee 

deelstudies van dit onderzoek. 

De eerste deelstudie evalueert een programma dat 
is ontwikkeld om (ex-)kankerpatiënten te helpen bij 
hun terugkeer naar werk, én om het werk, op een 
voor hen passende manier, vol te houden. 
Het programma bestaat uit persoonlijke 
afspraken gericht op het verhelderen van de 
situatie van de deelnemer, kennisverschaffing, 
energiemanagement en coaching op het gebied van 
werk. 

Deelnemers zullen op basis van loting, of aan 
ons STEPS programma deel te nemen, of aan de 
gebruikelijke zorg.

Voor deze deelstudie worden (ex-)patiënten 
gezocht met een arbeidscontract waarbij 
3-18 maanden geleden kanker is vastgesteld en die 
tussen de 18 en 63 jaar oud waren op het moment 
van diagnose.

De tweede deelstudie onderzoekt wat het leven 
met (ex-)kankerpatiënten doet met partners. 
Deelnemende partners zullen op drie momenten 
(om de zes maanden) een uitgebreide vragenlijst 
krijgen waarin hen wordt gevraagd naar hun eigen 
ervaring rondom werk en gezondheid.

Er worden partners gezocht tussen de 18 en 65 jaar 
oud die samenwonen met een patiënt waarbij in de 
afgelopen 24 maanden kanker is vastgesteld.
Overigens hoeven (ex-)kankerpatiënten en partners 
niet samen aan het onderzoek mee te doen, maar 
kunnen dat ook los van elkaar doen. 

Belangstellenden kunnen zich melden via 
STEPSonderzoek@amsterdamumc.nl n
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Screenshot van een schermoverzicht

Patiënten gezocht. En ook partners!
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  Pim van der Grinten 

Zuivel staat bekend om de vele goede 

voedingsstoffen die erin zitten. Toch gebeurt 

het steeds vaker dat mensen zuivel weglaten 

of vervangen door plantaardige varianten. 

Bijvoorbeeld vanwege het milieu of hun 

gezondheid. Is zuivel nou wel of niet gezond 

bij prostaatkanker? 

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds legt het uit.

Bron van voedingsstoffen
Zuivelproducten zoals melk kunnen van 
verschillende dieren komen. In dit artikel hebben 
we het over koemelk. Van deze melk kunnen 
zuivelproducten gemaakt worden zoals kaas, 
yoghurt, kwark, karnemelk. In zuivelproducten 
zitten veel goede voedingstoffen. Zo zijn ze een 
bron van eiwit, vitamine B2, B12 en calcium. 
Eiwit is goed voor de spieren en calcium helpt 
om de botten sterk te houden. Ook zouden 
zuivelproducten mogelijk de kans op dikke 
darmkanker kunnen verkleinen. 

Het Voedingscentrum adviseert om dagelijks 
2-3 porties zuivel te nemen, als onderdeel van 
een gezond voedingspatroon. Een portie is 
bijvoorbeeld één glas melk of één schaaltje 
yoghurt.

Wat blijkt uit onderzoek?

Kans op prostaatkanker
Er zijn wat aanwijzingen uit onderzoek dat het 
eten van zuivel de kans op prostaatkanker groter 
maakt. Maar hier is niet genoeg bewijs voor, er is 
meer onderzoek nodig naar zuivel in relatie tot 
prostaatkanker. 

Vol, halfvol of mager?
Het is nog onduidelijk of het dierlijk vet in melk 
te maken heeft met de kans op het krijgen van 
prostaatkanker. Het verzadigde vet in zuivel 
verhoogt wel de kans op hart- en vaatziekten. 
Dit vet zit het meeste 
in de volle varianten en 
het minste in de magere 
soorten.

Tekort aan 
voedingsstoffen?
Door te minderen met 
zuivel of dit helemaal 
weg te laten kun je een 
tekort krijgen aan bepaalde voedingsstoffen 
zoals calcium. Dit kan op den duur leiden tot 
gezondheidsproblemen zoals botontkalking. ›

In zuivelproducten In zuivelproducten 
zitten veel goede zitten veel goede 
voedingstoffenvoedingstoffen

Zuivel bij prostaatkanker: 
(on)gezond?

Gezond voedingspatroon

2-3 porties zuivel passen in een gezond voedingspatroon
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Het is mogelijk om zuivel te vervangen door 
plantaardige vervangers. Zuivelvervangers op basis 
van soja lijken qua samenstelling het meest op 
koemelk. Hierbij is het belangrijk om te letten op 
toegevoegd calcium, vitamine B2 en B12. 

Ons advies
Zuivel past in een gezond voedingspatroon. Het is 
niet nodig om zuivel te mijden bij prostaatkanker. 
Als je kiest voor een plantaardig variant, dan 
adviseren wij jou om voor een product op basis 
van soja te kiezen. Ook is het goed om te letten op 
voldoende vitamine B2, vitamine B12 en calcium. 
Om tekorten te voorkomen kun je een (oncologie)
diëtist raadplegen. n

Na de diagnose kanker is het goed om te bewegen 

en te trainen. Sterker nog, om zo fit mogelijk te 

blijven is het belangrijk om in alle fasen van ziekte 

en behandeling te bewegen en zo actief mogelijk 

te zijn.
 
Onderzoekers uit het UMC Utrecht, Antoni van 
Leeuwenhoek en Radboudumc ontwikkelen nu een 

nieuwe website met voorlichting over ‘Bewegen en 
Kanker’. 

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen en mening 
over dit onderwerp en vragen u onze vragenlijst 
in te vullen, zodat we met de nieuwe website 
tegemoet kunnen komen aan uw wensen. Doet u 
mee? 

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 
5-10 minuten.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. n
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Meer informatie over voeding en kanker?
Voedingenkankerinfo.nl is een programma van het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Op deze website 
worden vragen beantwoord over voeding en de 
preventie van kanker en voeding tijdens 
en na de behandeling van kanker. De antwoorden 
zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek 
en de praktijkervaring van 
professionals. Ook vind je
op de site recepten voor
bij smaakveranderingen. 

Zuivelproducten worden vaak gemaakt van koemelk

Vragenlijst voor nieuwe website 
‘Bewegen en Kanker’

U vindt de vragen lijst op de website van de Prostaatkankerstichting: 
https://prostaatkankerstichting.nl/vragenlijst-voor-ontwikkeling-website-bewegen-
en-kanker/

Of scan de QR code met uw smartphone.
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Blokkeren na slechte uitslag
  Willem Nak

In het juni nummer van Nieuws vroeg de redactie 

(op verzoek van een lotgenoot) naar ervaringen 

met condoomkatheters. Wij kregen daar drie 

reacties op. Die wil de redactie hieronder graag 

met alle lezers delen. 

De eerste lotgenoot gaf aan dat hij eerst zes 
jaar heeft geklungeld met verbanden en veel 
ongelukken. Daarna een katheter waar hij nu 
alweer drie jaar betrekkelijk 
tevreden mee is. Hij schrijft: ‘het 
is ’s ochtends en ’s avonds wel 
even pielen om alles klaar te 
maken. Van de bufferzone knip 
ik een stukje af. De penis wrijf ik 
zorgvuldig in met talkpoeder (en 
dat verwijder ik ook weer een 
beetje omdat anders de plaklaag 
geen zin heeft) zodat er ’s avonds 
geen stukjes vel meekomen bij het verwijderen – 
pijnlijk. 
Gelukkig heb ik ’s nachts geen last van lekkage, 
maar draag voor de zekerheid wel een verbandje. 
Ik gebruik materiaal van Coloplast, Conveen Active 
(urinezak) en qua condoom Conveen Optima. 
De maat is uiteraard persoonlijk.’

Nummer twee heeft eerst vier jaar met inlegluiers 
gewerkt en is toen door de uroloog geattendeerd 
op de mogelijkheid van condoomkatheters. 

Hij schrijft: ‘het gebruik van Conveen Optima, 
24 uur gekoppeld aan een bovenbeenzak, heeft 
mijn leefsituatie met 100% verbeterd, nu alweer 
drie jaar lang. De problemen zoals geschetst in 
het juni nummer herken ik niet (kwestie van goed 
verbinden, denk ik). De ophoping van urine in de 
bufferzone komt bij mij maar sporadisch voor 
(1-2 keer per 24 uur). Zal komen door een afsluiting 
tussen het kunststof inlaatbuisje en de bovenkant 
van de zak.’

Voor 95% tevreden
De derde persoon is al 23 jaar bekend met 
incontinentie. Hij schrijft: ‘ik ben op dit moment 
voor 95% tevreden met mijn Hollister katheter, 
speciaal geschikt voor de korte penis. Ik gebruik 
overdag de katheter en ’s nachts een grote luier, de 

slang van de nachtzak zat telkens 
om mijn been met lekkages tot 
gevolg.

Omdat er ook overdag wel eens 
lekkages ontstonden ben ik Uritape 
gaan gebruiken, op advies van 
de wijkverpleegkundige. Aan te 
brengen rondom de penis en het 
laatste deel van de katheter dichtbij 

het begin van de penis. Deze tape wordt sinds april 
2022 niet meer geleverd en het alternatief wordt 
niet vergoed door de zorgverzekeraar. Ik gebruik nu 
Conveen huidbeschermingsfilm, een plakmiddel op 
de penis, 1 minuut laten drogen en dan de katheter 
aanbrengen. Werkt meestal goed, maar toch soms 
nog lekkage. En dan weer alles vervangen. En soms 
plakken de katheters niet goed of rollen ze slecht 
af, met als gevolg meerdere katheters gebruiken. 
Toch werkt dit systeem beter dan wat ik voorheen 
allemaal heb moeten proberen.’  n

Ervaringen met 
condoomkatheters

Gelukkig heb ik ’s 
nachts geen last 

van lekkage
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De samenwerkende ziekenhuizen in Twente; 

MST, ZGT en de PKS organiseerden 23 november 

samen met De Nije Stichting (Hengelo) en het 

Alma Inloopershuis in Almelo een informatieavond.

Hiervoor hadden 20 belangstellenden zich 

aangemeld waarvan zeven met hun partner.

Na een korte inleiding door Piet Brok (PKS) werd 
de avond geleid door Ruben Korthorst.
Hierna sprak Anand Bhawanie over inwendige- en 
uitwendige bestralingen.
Ook stond hij stil bij de bijwerkingen. Hij besprak 
de problemen bij het uitwendig bestralen 
door de altijd bewegende prostaat. Het ETHOS 
bestralingsapparaat lijkt hiervoor de oplossing. 
Hierbij wordt elke dag voor de bestraling, door de 
ETHOS een CT-scan gemaakt waarop de prostaat en 
ook de endeldarm en blaas goed te zien zijn. 

Middels kunstmatige intelligentie wordt 
aansluitend een nieuwe bestralingsplan 
gegenereerd wat zich aanpast aan de anatomie 
van dat ogenblik. Hierdoor worden de gezonde 
omliggende organen minder aan straling 
blootgesteld en de prostaatkanker preciezer 
bestraald. Dit alles in ongeveer tien minuten. 

Het MST is de eerste gebruiker in Nederland 
van deze ‘Online Adaptieve Radiotherapie’. 
Op de recente Europese Sociëteit voor 
Radiotherapie en Oncologie te Kopenhagen 
was het MST zelfs ‘invited speaker’ m.b.t. de 
ETHOS. Momenteel wordt de Online Adaptieve 
Radiotherapie ook toegepast bij blaaskanker, 
endeldarmkanker en gynaecologische kanker. 

Voor- en nadelen van bestraling
Herman Roelink, werkzaam op de locatie ZGT 
in Almelo, ging in op de voor- en nadelen van 
bestraling tegenover prostaatverwijdering. 
Hij opereert met de da Vinci robot.
Met dr. Stomps heeft hij een plasbuis en sluitspier 
besparende operatietechniek door-ontwikkeld 
waardoor de incontinentie-kans enorm is gedaald 
(zie de operatie resultaten op de website van de 
ZGT). Het kiezen voor een behandeling is steeds 
een afweging op mogelijke bijwerkingen ten 
opzichte van de kans op herstel. Ook besprak hij de 
hormoonbehandeling die soms bij bestraling wordt 
gegeven.

Irma Oving beantwoordde vragen over de 
genetische factoren die bijdragen aan het ontstaan 
van prostaatkanker. 
Vervolgens vertelde ze over de diverse 
systeembehandelingen voor uitgezaaide 
prostaatkanker, chemotherapie (twee maal), nieuwe 
generatie hormoonbehandelingen, radium-223 en 
PSMA-Lutetium.   
De keuze is afhankelijk van de ernst van de kanker 
(gleason score) en de mate van uitzaaiingen.

De avond is gastvrij begeleid door de medewerkers 
van de Nije Hoeve en gefaciliteerd door Ingrid 
Pasman; Tumorwerkgroep coördinator van 
het ZGT. n

Piet Brok
Regiocoördinator Overijssel

Informatie-/lotgenotenavond in Hengelo
regionieuws

Drs. R.A. Korthorst, 
Uroloog bij het MST in 
Enschede

Drs. A. Bhawanie, 
Radiotherapeut-
Oncoloog van het MST

Drs. H. Roelink, 
Uroloog in het Urologie 
Centrum Twente

Drs. I.M. Oving, 
Internist-oncoloog 
van het ZGT

De Nije Hoeve
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Vorige keer schreef ik hoe mijn PSA was gaan 

stijgen ondanks de Zoladex-injecties. Omdat 

de nieuwe PSMA-scan geen verontrustende 

verergeringen liet zien, had ik op advies van mijn 

arts besloten het nog een paar maanden aan te 

kijken. Dus zonder extra medicatie. 

En nu was het tijd voor mijn nieuwe 
driemaandelijkse bloedprik. Het ziekenhuis 
stuurde me de resultaten: de PSA was gedaald 
van 34 naar 31 en ook andere waarden die van 
belang zijn bleven ruim binnen de norm. 

Super blij mee natuurlijk. Hopelijk kan de extra 
medicatie nog langer wachten. Mijn vrouw en 
broer feliciteerden me met mijn volhardendheid. 
Zij weten dat ik iedere dag bezig ben om zo 
lang en plezierig mogelijk met mijn uitgezaaide 
prostaatkanker te leven. Over hoe ik dat doe heb 
ik eerder al geschreven in dit blad. De richtlijnen 
van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds beveel 
ik van harte aan, al geef ik er nog een eigen draai 
aan.

Iets van opstandigheid
‘Tijd weer voor een artikel’ dacht ik. Ik vroeg 
me laatst wel af waarom ik dit soort artikelen 
eigenlijk schrijf. Ja, waarom eigenlijk? Het is 
immers niet fijn om deze ziekte te hebben. ›

Mijn
zoektocht

Mijn glas is halfvol, hopelijk nog lang

Hans Overbeeke
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Sommige mannen schamen zich daarvoor en 
noemen het ‘mannenkanker’. De prognoses bij 
uitzaaiingen zijn in ieder geval niet best en de 
schrik en het verdriet zijn groot, ook voor alle 
mensen om je heen. Maar ik heb een beetje van 
dat opstandige, dat ik ook zélf ergens iets van wil 
vinden. Waar het kan wil ik dingen zélf uitzoeken, 
er een mening over vormen, en erover meepraten. 
Altijd al gehad eigenlijk, al was dat de eerste 
maanden van mijn ziekte compleet weggevaagd. 
Maar gelukkig vond ik het weer terug. En dáárover 
schrijf ik dus, over mijn eigen zoektocht, mijn 
gevoel, ervaringen met behandelingen, voeding en 
beweging, de verbondenheid met mijn naasten, 
de nieuwe vriendschappen. Ook nu heeft het leven 
veel positiefs te bieden. Soms voel ik me net een 
dominee op de kansel, die er op hamert dat ook 
nu het glas niet halfleeg maar halfvol is.

Over dominee gesproken, zo 
ver weg is dat niet. Mijn vader 
komt uit een hervormd gezin en 
zou als oudste zoon dominee 
moeten worden. Daar voelde 
hij helemaal niets voor. 
Hij vertelde ooit dat hij ‘niet 
aan de leiband van de kerk 
wilde lopen’. Dat opstandige 
dus, dat heb ik vast van hem. 
Daardoor werd de tweede zoon 
dominee, mijn oom Arie. 
Ik weet nog hoe ik als kind 
samen met zijn kinderen 
speelde tussen de houten 

banken in ‘zijn’ kerk, terwijl hij zijn preek aan het 
voorbereiden was. Hem kennende vertelde ook hij 
ongetwijfeld over hoop en half volle glazen.

Fitness en aangepaste voeding
Maar terug naar mijn ervaringen. Vorige keer 
schreef ik al dat ik naast mijn dagelijkse 
wandelingen en gezonde voeding ook op fitness 
ben gegaan: twee tot drie keer per week een klein 
uur aan de gang met gewichten en zo om mijn 
spieren sterker te maken. Ik moet zeggen, het 
is pittig maar ik ga vooruit. Het gaat weliswaar 
langzaam, maar ik kan steeds zwaardere 
oefeningen doen. Bemoedigend voor iemand die 
net zeventig is geworden.

Maar dat is niet alles. Ik heb ook mijn voeding 
verder aangepast. Zo gebruik ik al jaren regelmatig 
Kurkuma in het eten, maar nu neem ik het ook in 
als supplement, in capsulevorm. Daarnaast ben 
ik gestart met 
het innemen 
van Lycopeen, 
de kleurstof 
uit tomaten. 
Kankercellen 
zouden ook 
deze stof - net 
als Kurkuma 
- slecht verdragen. Ik slik ieder middel een 
week lang en dan om de week. Daar voeg ik wat 
eetlepels goede tomaten-passata aan toe, evenals 
oregano, een eetlepel olijfolie en lijnzaadolie. 
Alles bio uiteraard. Ik las eens dat Kurkuma kwaad 
zou kunnen bij bepaalde medicatie, maar die 
medicatie slik ik niet. 
En over Lycopeen en de rest lees ik niets dan 
goeds. 
Waarom die wisseling per week? Nou, dat zit zo: 
kankercellen wennen op een gegeven moment aan 
medicatie en kunnen zich er zelfs tegen wapenen. 
Die kans wil ik ze gewoon niet geven. Ik wil ze 
eerder verwarren met mijn wisselingen. Misschien 
ver gezocht, maar wie weet helpt het. Ik heb zelfs 
voorgesteld om mijn Zoladex injecties een keer 
een paar maanden op te schorten. Daar zullen die 
cellen wellicht helemaal van schrikken! Maar dat 
vond mijn arts op dit moment toch te risicovol. 
Misschien later?

Ik besef overigens heel goed dat ik me deze 
eigenwijsheid alleen maar kan veroorloven 
omdat ik - ook na bijna zes jaar - nog geen 
klachten heb en mijn kanker zich kennelijk traag 
ontwikkelt. Eveneens ben ik me ervan bewust dat 
mijn bevindingen rond voeding(supplementen) 
voortkomen uit persoonlijke keuzes. Ze mogen 
niet gezien worden als een medisch voorschrift. 
Gelukkig ben ik wat dit aangaat bij een fijne arts 
beland. Die is niet alleen ruimdenkend, maar 
houdt me ook bij de les. Het ook zelf inbreng 
kunnen hebben doet me echter goed en maakt 
mijn glas halfvol. Hopelijk nog lang. n

‘Kankercellen 
wennen aan 

medicatie. Die 
kans wil ik ze 
niet gunnen.’

‘Ik wil ook dingen 
zelf uitzoeken’
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Prostaatkanker is 
een sluipmoordenaar

Rondetafelgesprek

  Piet Bijmold

Op initiatief van de afdeling Urologie van 

het Saxenburgh Medisch Centrum (SMC) 

te Hardenberg (O) vond op 18 november 

2022 een Rondetafelgesprek plaats in het 

Vechtgenotenhuis in Ommen. 

In het Vechtgenotenhuis worden activiteiten 
ontplooid voor en door (ex)kankerpatiënten. 
Eén keer per twee maanden is op de 
dinsdagavond een ‘Herenmiddag’ gepland. 

Van SMC waren de teamleden 
Jolinde Spalink, Jennie Schroer, (beide 
oncologieverpleegkundige), Lucy Duvalois 
– regieverpleegkundige, Edy Breukelman - 
coördinator oncologie, Suzanne van Ruiten 
- physician assistant - PA) en Klari Schutte – 
continentie verpleegkundige aanwezig.
De sessie werd geleid door de PKS in de persoon 
van twee regiovertegenwoordigers van 
Noord-Oost Nederland, Johan Weijenberg en 
Piet Bijmold. 

De avond werd geopend door 
Mevr. Florien Heuver, bestuurslid van de stichting 
Vechtgenoten (https://www.vechtgenoten.nl). 
Zij heette de aanwezigen welkom.
In het kort vertelde Suzanne van Ruiten wat het 
behandelproces van prostaatkankerpatiënten in 
het ziekenhuis inhoudt. Behalve de uroloog heeft 
een PA een belangrijke rol in dit proces.
Johan Weijenberg sprak over zijn eigen 
ervaringen met prostaatkanker. Hoe moeilijk een 
situatie ook is; het begin van (mentale) genezing 
is acceptatie, stap voor stap vooruit en positief 
blijven. Hij kan het nu gemakkelijker loslaten 
en kijken wat de dag hem zal brengen. Leven en 
genieten in het “hier en nu”.

Levendige discussie
SMC had voor deze avond elf mannen 
uitgenodigd die recent in het Scheper Ziekenhuis 

in Emmen zijn geopereerd. 
Tijdens een kijkoperatie 
(RALP) is hun prostaat 
verwijderd. 
Tussen de negen mannen, 
twee mannen hadden 
afgezegd, ontstond een 
levendige discussie.
Prostaatkanker is een 
sluipmoordenaar. Het is van belang om er op tijd 
bij te zijn. Een PSA-test kan daarbij helpen. 
Sommige deelnemers spraken makkelijk over 
wat de ziekte of behandeling voor hun seksleven 
betekent, anderen hadden daar meer moeite 
mee.
Alle mannen vertelden over hun ervaringen, vaak 
zijn deze ingrijpend geweest en soms nog. 
De meeste problemen gingen zoals verwacht 
over (in)continentie- en erectieproblemen. 
Hierover is open en vrij gesproken. Ook werd 
gesproken over de mentale problemen die zij 
ondervinden. 

Aan het eind van de avond bedankte Johan de 
negen mannen voor hun openhartige bijdragen 
aan deze avond.
Ook bedankte Johan het team van SMC voor hun 
deskundige inbreng en het Vechtgenotenhuis 
voor de gastvrije ontvangst. De conclusie van 
deze avond is: ‘voor herhaling vatbaar.’ n

Veel ervaringen zijn 
uitgewisseld

Hoe moeilijk 
een situatie ook 

is, het begin 
van (mentale) 

genezing is 
acceptatie
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Voorlichtingsbijeenkomsten Waar Plaats Datum Tijd

Lotgenotenbijeenkomst Centrum De Eik Eindhoven 5 januari 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Maasziekenhuis Pantein Beugen 6 januari 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Centrum ‘t Praethuys Alkmaar 10 januari 10.30/12.00

Lotgenotenbijeenkomst Vicki Brownhuis Den Bosch 10 januari 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Op ’t Hof Olmenstein Kloetinge 10 januari 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Maastricht 12 januari 19.00/20.30

Lotgenotenbijeenkomst Rivierenhuis Terneuzen 12 januari 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Parkstad Heerlen 16 januari 14.00/15.30

Lotgenotenbijeenkomst Centrum De Cirkel Helmond 16 januari 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Roermond 19 januari 14.00/15.30

Lotgenotenbijeenkomst Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom 24 januari 14.00/16.00

Mannen in Gesprek Centrum Viore Hilversum 27 januari 14.00/15.30

Lotgenotenbijeenkomst Centrum Toon Waalwijk 1 februari 14.00/15.30

Lotgenotenbijeenkomst Centrum De Eik Eindhoven 1 februari 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Weert 8 februari 14.00/15.30

Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Maastricht 9 februari 19.00/20.30

Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Sittard 13 februari 14.00/15.30

Lotgenotenbijeenkomst Centrum Midden-Brabant Tilburg 13 februari 14.00/15.30

Lotgenotenbijeenkomst Centrum Intermezzo Zwolle 14 februari 10.00/12.00

Lotgenotenbijeenkomst Centrum ‘t Praethuys Alkmaar 14 februari 10.30/12.00

Lotgenotenbijeenkomst Centrum De Honingraad Breda 21 februari 10.00/11.30

Mannen in Gesprek Centrum Viore Hilversum 24 februari 14.00/15.30

Lotgenotenbijeenkomst Centrum De Eik Eindhoven 2 maart 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Maasziekenhuis Pantein Beugen 3 maart 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Bravis Ziekenhuis Roosendaal 7 maart 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Maastricht 9 maart 19.00/20.30

Lotgenotenbijeenkomst Centrum ‘t Praethuys Alkmaar 14 maart 10.30/12.00

Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Roermond 15 maart 14.00/15.30

Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Parkstad Heerlen 20 maart 14.00/15.30

Lotgenotenbijeenkomst Centrum De Cirkel Helmond 20 maart 14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Vicki Brownhuis Den Bosch 23 maart 14.00/16.00

Mannen in Gesprek Centrum Viore Hilversum 31 maart 14.00/15.30

Agenda

Ten tijde van het drukken van deze uitgave van Nieuws zijn mogelijk nog niet alle bijeenkomsten bekend. 
Kijk voor het meest actuele overzicht ook even op  de agenda op onze website. 



4747

 
Uit het niets treft jou plots’ling een ziekte, waar je nooit van had gedacht
dat die ook jou zou overkomen, zo abrupt en onverwacht. 
De diagnose is overduidelijk, via uroloog en zwart op wit, 
en uitgezaaid op diverse botten, waar een verdachte plek op zit.
 
Als iedereen is uitgeschrokken, gaat het leven weer gewoon z’n gang. 
Alles is weer als tevoren, maar jij bent als enige nog bang. 
Bang voor het onbekende dat gaat komen, 
angst om niet meer te mogen dromen.
 
Conditie gaan sparen voor het lange bestralen,
en om elk kwartaal hormoon injecties te halen. 
Van omgaan met de ongemakken wordt je beslist niet blij. 
Vluchten kan ook niet meer, de einder komt angstvallig dichtbij.
 
Maar met de levenslust is het nog lang niet gedaan,
Nog steeds op de fiets of de wandelschoenen aan.
Machteloos is dan wel een woord dat dan speelt door je hoofd. 
Carpe Diem is het credo wat je van nu af jezelf hebt beloofd. 
 
Wim Kompanje
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Stuur uw oplossing van de puzzel voor 
1 maart 2023 naar:
Prostaatkankerstichting
Tav Redactie Nieuws
Postbus 8152
3503 RD Utrecht

48

Of e-mail naar: 
redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl 
Onder de goede inzendingen verloot de redactie 
3 VVV-cadeaukaarten van  € 10,- per stuk.

U STAAT NIET ALLEEN!
In dit kruiswoordraadsel staat U niet alleen. De letter U staat namelijk altijd samen met een 
andere letter in hetzelfde vakje. Het woord BLAUW bijvoorbeeld beslaat daarom niet vijf maar 
slechts vier vakjes: B-L-AU-W of B-L-A-UW.
Bij juiste invulling verschijnen na overbrenging van de letters uit de gekleurde vakjes de drie 
woorden die de oplossing vormen.
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De puzzel is beschikbaar gesteld door FNV Veiligheid

De oplossing van de puzzle uit Nieuws 44 luidde:
Viersterrengeneraal, Driesporenbeleid, 
Tweeprocentnorm, Eendracht

Prijswinnaars puzzel Nieuws nr. 44
Heiko Heikens, Zutphen
Anneke Welschen van Alphen, Breda
Jan J. Dengerink, Velp

HORIZONTAAL
1. Explosief mengsel om projectielen af te schieten  5. Iemand waarvan je weet wie het is, relatie  
11. Bedorven  12. ... Bruni, Italiaans model en echtgenote van Nicolas Sarkozy 13. Kleine vrucht  
15. Biermaker  18. Mishandelen, afranselen  19. Yoko ..., Amerikaans-Japans artiest  20. Cilinder  
22. Hoofddeksel  23. Bijzondere uitstraling, lichtkrans  24. Overeenkomstig, niet digitaal  
26. Vreesachtig, verlegen  29. Boosaardige lach  30. Werknemer  32. Laat ..., single van Ramses Shaffy  
33. Meisjesnaam  35. Kookpot  37. Zeg ‘ns ..., Nederlandse tv-serie  38. Meertje  39. Aard  40. Genoeg  
42. Voegwoord  43. Verblijfplaats van Ridouan Taghi  45. Ambachtelijk snoepje  46. ....1, Duitse 
commerciële zender  48. Dringend  50. Waterplant  52. A ... is born, film met Janet Gaynor  
53. ... van de Drie, tv-programma  54. Goed, leuk  56. Pus  59. En  60. Landbouwwerktuig  61. Bijv. 
señorita of bolknak  63. Landelijk  65. Stripblad  66. Lob  68. Snaarinstrument  70. ... Heijne, winnaar 
P.C. Hooftprijs in 2017 72. Fortuin, destinatie  73. Austronesische taal  75. Afrikaans dier met vleugels  
77. Schrijven op een typemachine  79. Afslagplaats bij golf  80. Gat, leemte  81. Ga met me ..., nummer 
van John West  82. Verfrissend meteorologisch verschijnsel  83. Riem, gordel

VERTICAAL
1. Sportbestuurder  2. Bijv. Tony de G. of Nabil B.  3. Grote droefheid  4. Op zijn laatst  
5. ... Out of Hell, album van Meat Loaf  6. ’t Spant ..., tv-programma voor kinderen  7. Klein kind 
8. Uber ..., maaltijdbezorgservice  9. Deel van een servies 10. ... Olivier, begin dit jaar overleden 
oplichter  13. Kleur  14. Bits praten  16. Ribonucleïnezuur 17. Wayne ..., Engels voetballer  
21. ... in Translation, film met Bill Murray  25. Slee  26. Medische beeldopname  27. Eenvoudig 
bouwwerk  28. Vervallen bouwwerk  30. Toetsenbord op een muziekinstrument  31. Penlightformaat  
32. Bijv. zink of zilver  34. Omliggend  36. Koppig dier  38. Met lijm bevestigen  41. Proef, keuring  
44. Italiaans voorgerecht  47. Bedrijfsvorm  49. Land in Afrika  51. Zenuwlijer  53. Sterk zinnelijk 
genoegen  55. Muzieknoot  57. Intrigant op internet  58. Voorloper van de jazz  61. Politieke partij  
62. Langzaam muziekstuk 64. ... van der Laak, zoon van Cor en Cock  65. Vervelend wezen 
67. Bruce ..., Chinees-Amerikaans acteur  69. Punt op een lijst  70. Niels ..., Deens natuurkundige  
71. ... Connery, Schots acteur  74. Akelig, louche, naar  76. Lang en plat stuk hout  78. Steen  

Oplossing 
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(Alle nummers zijn te zien op onze website. Die is te bereiken via www.prostaatkankerstichting.nl, 
klik op die site op de button ‘Voor u’, vervolgens op de knop ‘Magazine Nieuws’ en maak daar uw 
keuze van het gewenste nummer.)

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

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

 Nr 39 juni 2021
5 Lutetium-177-PSMA therapie in Nederland
11 Vaak plassen: gebruik het PKS-pasje
15  Hormonale interventies
19 Meer bewegen: langer overleven
21 Interview Theo van Vliet
27 Abirateron
31 Intimiteit, liefde en gemis 
33 Penisverkorting na prostatectomie
39 De zin van vragenlijsten

 Nr 38 maart 2021
8 Palliatief leven met prostaatkanker
13 Prostaatkankernetwerk Nederland
27 FLAME studie gunstig resultaat
31 Prostaatkanker Centrum Noord Nederland
37 Hyperbare zuurstoftherapie
39 Waar kun je terecht met vragen
45 Olaparib, een PARP remmer

 Nr 37 december 2020
5 Robot gestuurde MRI- biopsie
7 Bestraling in HMC in Corona-tijden
17 Anser prostaatnetwerk
25 Homoseksualiteit en prostaatkanker
33 Enquête uitslag meer bewegen
41 Theranostics: diagnose en behandeling
50 Waarom geen ULO-tje?

pag. Nr 44 september 2022
5 Vrijwilliger Kees Gosens
8 De jongere prostaatkankerpatiënt
9 Column Christian Oerlemans
11  Lutetium-PSMA zinvol in vroeg stadium?
12 Column Ate Vegter
13 PKS donateursdag 2022
16 Psychosociale zorgbehoeften
17 Ervaringsverhaal William van Gool
19 Vergelijking prostaat- en borstkanker
21 Fitness – Hans Overbeeke
23 Verlegde horizon van Berrie van der Heide
27 Behandelopties bij CRPC
31 Louis van Gaal en prostaatkanker
33 Column Mea Ligthart over plasproblemen
35 Prostaatcentrum Noord Nederland (PCNN)
39 Selenium en prostaatkanker
41 Uitbehandeld? (Of toch niet echt…)
44 Ervaringsverhaal Arie Vermaas
49 Seksuele gezondheid na kanker
51 Ervaringsverhaal Rens de Beer

 Nr 43 juni 2022
5 Ervaringsverhaal Kees Boelhouwer
8 Vertrek Berrie van der Heide
9 Tien jaar prostaatkanker Christian Oerlemans
11  PSA meten zinvol vanaf 50 of 60 jaar?
13 Vroegdiagnostiek
15 Vrijwilligers dag
17 Met een virus kanker bestrijden?
21 Ervaringsverhaal Marcel de Bruijn
24 Vertellingen over leven met PK
25 Seksualiteit en intimiteit
29 Plasdagboek en blaastraining
31 Bestralen in 5 sessies bij Maastro
33 Boren in je bekken
35 PSA na PK behandeling
37 Vitamine D van belang bij PK
41 Problemen met condoomkatheters?
42 Ervaringsverhaal Hans Overbeeke

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

Waar schreven wij over de laatste 2 jaar?

50
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Prostaatkankerstichting:

biedt lotgenotencontact

geeft voorlichting en informatie

behartigt de belangen van 
mannen met prostaatkanker 
en hun naasten

stimuleert wetenschappelijk 
onderzoek

•

•

•

•
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