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ProstaatKankerStichting.nl (PKS) 
wil er zijn 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. 
Naast een grote informatiebank waarin alles wat rechtstreeks of zijdelings met prostaat-
kanker te maken heeft zijn ruim 25 vrijwilligers bereid hun specifieke ervaringen te delen 
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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Op 15 mei zond ProstaatKankerStichting.nl (PKS) live het programma 
‘Houd zelf de regie bij niet te genezen prostaatkanker’ uit. In dit 
programma is o.l.v. Inge Diepman gesproken over de huidige 
behandelmogelijkheden, zoals hormonale therapie en chemotherapie, om 
de prostaatkanker te remmen en/of de klachten te verminderen. Wat is uw 
rol als het gaat om de keuze welke behandeling wanneer wordt ingezet? 
Wat heeft de diagnose prostaatkanker en de behandeling voor impact op 
u en uw naasten? Is een second opinion voor mij van toepassing en kan ik 
tijdelijk stoppen met mijn hormoonbehandeling? Dit is zomaar een greep 
uit de vele vragen die tijdens en na de uitzending zijn gesteld. Heeft u de 
live uitzending gemist, dan kunt u deze alsnog terugkijken via  
www.prostaatkankerstichting.nl/onlineprogramma. 

Regelmatig blijkt dat er meer of andere behandelingen mogelijk zijn dan 
in eerste instantie met de patiënt besproken wordt. Daarom pleit PKS voor 
meer expertcentra in ons land, waar alle mogelijke behandelingen bekend 
zijn. PKS streeft ernaar dat in deze centra alle behandelmodaliteiten op 
het hoogst haalbare niveau verkrijgbaar zijn. Naast de operaties geldt 
dit voor de diagnostiek, radiotherapie en andere behandelingen die 
met behoud van een goede kwaliteit van leven het ziekteproces zoveel 
mogelijk vertragen. 

Recent heeft u de vraag gekregen om deel te nemen aan ons 
lezersonderzoek. Aan deze oproep is door velen van u gehoor gegeven, 
waarvoor mijn hartelijke dank. Wij zijn blij om te vernemen dat u ons blad 
waardeert. Natuurlijk zijn er suggesties gekomen om Nieuws Magazine en 
de digitale Nieuwsbrief nog beter te laten aansluiten op uw wensen en 
behoeften. De redactie zal hier komende tijd mee aan de slag gaan. 
 
In het kader van de campagne waarover ik in de vorige uitgave al 
kort verteld heb, is PKS betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe 
keuzehulp voor huisartsen. Deze keuzehulp werkt ondersteunend voor 
mannen die met hun huisarts het gesprek willen aangaan of het zinvol is 
een PSA test te doen en wat hierbij de voor- en nadelen zijn. PKS wil de 
kennis bij de huisartsen rondom PSA vergroten en hen ervan overtuigen 
dat door goede diagnostiek met de juiste MRI apparatuur en daarvoor 
speciaal opgeleide radiologen, de angst voor overbehandeling niet meer 
aanwezig hoeft te zijn.

Onze jaarlijkse donateursdag vindt plaats op dinsdag 8 oktober in de 
Agnietenhof in Tiel. Graag nodig ik u en uw partner van harte uit voor 
deelname. Bij dit magazine is het programma en de wijze van aanmelden 
bijgesloten. 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om alle vrijwilligers die zoveel 
werk voor de stichting verzetten, nog eens extra te bedanken. 

Kees van den Berg,
Voorzitter

Van de 
voorzitter
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 Caroline Beijer

Overdonderende klap
Zes jaar geleden ging Eric Groot (nu 72 jaar) met 
mictieklachten naar de huisarts. Hij was fit en 
gezond, bezocht de huisarts amper, maar wilde 
graag wat doen aan de hoge plasfrequentie. 
De huisarts liet de PSA meten. Al de volgende 
ochtend werd Eric gebeld: de PSA was veel 
te hoog, de huisarts had meteen een afspraak 
gemaakt in het lokale ziekenhuis, waar hij 
´s middags met spoed naar toe moest. Daar 
vertelde de uroloog dat een PSA waarde van 
1900 (in de gebruikelijke eenheid ng/ml) zeer 
hoog was, duidde op prostaatkanker en dat 

er afspraken voor biopsie en scans 
ingepland zouden worden. Bij de 
vervolgafspraak, twee 
weken later, was de PSA 
opgelopen tot 2100, 
de biopten hadden een 
Gleason score 4+4, en de 
scans lieten uitzaaiingen 
in het heiligbeen en 
lymfeklieren in het 
bekkengebied zien. 
De mededeling luidde: ›

In de vorige Nieuws schreven wij over IPSO inloophuizen die laagdrempelige 

ondersteuning bieden in een huiselijke omgeving (zie Nieuws nr 30, pagina 12 en 

13). We vonden Eric Groot, bezoeker van inloophuis Viore in Hilversum, bereid om 

te praten over zijn ervaringen met de mannensoos aldaar. 

IPSO Inloophuizen 

Afleiding en steun in de 
herensoos 

HIJ WILDE GRAAG 

EEN SECOND 

OPINION, MAAR DE 

ONCOLOOG WAS 

DAAR OP TEGEN

Eric Groot bij één van zijn hobbies: old-timers. Op de achtergrond de 
camper waarmee hij en echtgenote Janny Groot veel rondtrekken.
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‘Er is niets meer aan te doen’. Dat was 
vanzelfsprekend een overdonderende klap voor 
Eric en zijn echtgenote Janny. Als een soort 
palliatieve behandeling werd een hormoonkuur 
ingezet: Zoladex injecties. De PSA daalde 
spectaculair: Eén maand na de prik was de PSA 
500, en na zes kwartalen Zoladex-injectie was de 
PSA 0,4. De bijwerkingen van deze testosteron-
onderdrukker werden echter als zeer belastend 
ervaren. Mede daarom werd besloten tijdelijk te 
stoppen met de injecties (intermitteren).

Second opinion
Eric Groot was zich ondertussen gaan 
verdiepen in diverse behandelmethoden voor 
prostaatkanker. Hij las ook over onderzoek in 

Duitsland en Amerika. Veel van wat 
hij las uit betrouwbare bronnen 
en van andere mannen met 
prostaatkanker hoorde, kwam in het 
lokale ziekenhuis niet aan de orde. 
Van enkele ervaringsdeskundigen 
hoorde hij goede verhalen over 
prostaatkankerbehandeling bij het 
AvL (Antoni van Leeuwenhoek). 
Hij wilde graag een second opinion, 
maar de oncoloog was daar op 
tegen: ‘Dat heeft helemaal geen 
toegevoegde waarde’. Gelukkig 

is Eric een mondige man: hij regelde de second 
opinion in een gespecialiseerd ziekenhuis via de 
huisarts.

Sindsdien is hij onder behandeling in het AvL. 
Hij kreeg bicalutamide (blokkeert testosteron) 
en later ook tamoxifen. De PSA daalde en liep 
daarna langzaam op. Deze behandeling met 
bicalutamide werd gestopt en de intermitterende 
Zoladex hormoonbehandeling werd hervat. Na 
aanvankelijke daling gaat de PSA weer omhoog 
(nu 91). Er zijn recent nogmaals scans genomen 
om te kijken waar de tumor en de uitzaaiingen 
zitten. Op de botscan zijn geen uitzaaiingen 
zichtbaar. Op de Ga-PSMA-PET-scan zijn ook 
geen uitzaaiingen in de lymfeklieren te zien. 
Wel is zichtbaar dat de prostaatkanker in de blaas 
uitstulpt. Binnenkort hoort Eric of er een ander 
behandelplan wordt voorgesteld.

Herensoos
Eric en Janny Groot gaan regelmatig met de 
camper op pad, maar als ze thuis zijn, bezoekt 
Eric vrijdags het IPSO-inloophuis Viore. 
Het samenzijn is 's middags van drie tot zes uur; 
vaak blijft hij met enkele mannen nog wat langer. 
De ‘herensoos’ is voor mannen met enigerlei vorm 
van kanker. Ook mannen die een partner hebben 

met kanker, of nabestaande zijn, zijn welkom. 
Meestal zijn er zo'n vijftien mannen aanwezig. 
Het is ontspannen, gemoedelijk, er is humor 
(ook zwarte humor). Eén keer in de maand is er 
een thema-middag. Iedereen die wil, kan zelf 
een onderwerp aandragen. Onlangs waren er 
de thema's ‘relatie met je behandelend arts’ en 
‘drijfveren in je leven’. Je denkt van te voren na 
over die thema's en je bespreekt met elkaar hoe 
een ieder dat thema ervaart. Ook mannen die niet 
zo welbespraakt zijn, kunnen toch veel hebben 
aan deze middagen, want vaak herken je je in 
de bewoordingen van een ander. De wekelijkse 
middagen bieden afleiding, je steunt elkaar, je 
pept elkaar op, je vindt herkenning. Jaarlijks 
organiseren ze een gezellige barbecue.

Vaak is de stap om voor het eerst de mannensoos 
te bezoeken een moeilijke. Het is een expliciete 
bevestiging dat je met kanker te maken hebt. 
Maar als je die eerste stap gezet hebt, merk 
je dat je veel steun ervaart. De ene keer pep 
jij een ander op en een volgende keer word jij 
opgepept. Er is herkenning, zoals je die alleen 
vindt bij mensen in een vergelijkbaar schuitje. 
Soms zijn mannen bevreesd, dat er de hele 
middag over kanker gepraat zou worden. Dat is 
in het Viore inloophuis absoluut niet het geval. 
Er wordt ook veel over van alles en nog wat 
gesproken. Het is maar net wat iemand opwerpt 
en waar anderen op inhaken. Natuurlijk heb je 
met de ene bezoeker een betere klik dan met 
een andere. Met sommigen heb je niet alleen 
raakvlakken door de ziekte, maar gelukkig ook op 
tal van andere terreinen.

Vanzelfsprekend is het emotioneel belastend 
wanneer het slecht gaat met een soosgenoot. 
Maar wie een roos versmaadt vanwege de 
doornen, mist veel. Alles bij elkaar is Eric heel 
positief over de herensoos: elke keer is er weer 
herkenning en afleiding.

Tips
Eric Groot kan iedere man met prostaatkanker 
aanraden om eens naar een inloophuis in de 
buurt te gaan om te informeren of daar ook 
een herensoos is. Nog niet elk IPSO-huis heeft 
een aparte mannengroep, maar bij voldoende 
belangstelling kan die wel gestart worden. 
Verder heeft Eric nog een tip: als je behoefte 
voelt aan een second opinion moet je dat zeker 
doen. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is niet 
altijd het ziekenhuis met zeer veel ervaring met 
prostaatkanker. n

HET IS 

ONTSPANNEN, 

GEMOEDELIJK, ER 

IS HUMOR (OOK 

ZWARTE HUMOR)
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 Aart J. van Dijk

Arthur van Soeteren is inmiddels 75 

jaar. Na het verrichten van zijn militaire 

dienstplicht als instructeur bij het Korps 

Mariniers startte hij op 20 jarige leeftijd 

een carrière in de ICT.
 
Een carrière die maar liefst 50 jaar zou duren. Dat 
betekende voor hem dat hij, naast een gezin met 
vrouw en drie kinderen, overdag hard werkte en 
’s avonds studeerde of les gaf. In zijn schaarse 
vrije tijd deed hij, ook samen met de andere 
gezinsleden, graag aan sport, onder andere 
voetbal, judo en wandelen (zoals de Vierdaagse 
van Nijmegen). 

Arthur’s vader is op 67 jarige leeftijd overleden 
aan prostaatkanker. Dat was voor hem reden 
om, toen hij 62 jaar was en bloed moest laten 
prikken omdat hij bloeddonor was, de huisarts te 
vragen ook de PSA te meten. Het resultaat was 
een gemeten PSA van zes. Dat was reden om 
Arthur te verwijzen naar de uroloog in het HMC 
Antoniushove in Leidschendam.

Arthur is daar vijf jaar onder controle geweest. 
Aanvankelijk bestonden de controleonderzoeken 

uit het bepalen van de PSA-waarde. Toen die was 
opgelopen tot acht werd ook de urinetest PCA3 
uitgevoerd. Die gaf een waarde ver boven de 
maximale waarde, waarmee deze test in zijn geval 
als onbetrouwbaar moest worden beschouwd. 
Tijdens de vijf jaar is driemaal een serie biopten 
genomen, respectievelijk 8, 10 en 12. In geen van 
de dertig biopten 
is tumorweefsel 
aangetroffen. 

Hij vertrouwde het niet
Na vijf jaar zei één van de urologen: ‘Meneer van 
Soeteren, we hebben u nu vijf jaar gecontroleerd, 
de PSA is weliswaar te hoog maar is redelijk 
rustig en we hebben 30 biopten genomen zonder 
tumorweefsel te vinden. Gaat u maar naar huis, 
u hoeft niet meer terug te komen en laat eenmaal 
per jaar via de huisarts uw PSA meten’. 
Arthur vertrouwde het niet, zijn vader was immers 
aan prostaatkanker overleden. Hij meldde zich 
bij het Radboudumc omdat professor Barentsz 
van dat ziekenhuis over een bijzondere 
MRI-methode beschikte waarmee tumoren beter 
konden worden opgespoord. Begin juli 2011 ›

Oh ja, hoe 
zat het met 
de Prostaat-

kanker?

De zenuwen heeft de uroloog kunnen sparen

‘ALS ER EEN TUMOR IN DE 

PROSTAAT ZIT, DAN ZAL IK 

HEM NU VINDEN!’
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werden biopten genomen. 
Vooraf zei de arts:  
‘Als er een tumor in de 
prostaat zit, dan zal ik hem nu 
vinden!’, en dat was het geval. 

De uroloog die dit aan Arthur 
meedeelde, vroeg hem 
welke behandeling hij zou 
willen ondergaan. Arthur 
antwoordde: ‘Ik weet wat ik wil, 
maar ik wil toch ook uw mening 
weten!’. 
‘Ja, ik ben chirurg, dus wat denkt u dat ik ga 
zeggen?’. Arthur antwoordde: 
‘Dat vind ik in ieder geval een eerlijk antwoord’. 

De uroloog vervolgde met: ‘Het is 
een urologische kankeroperatie, 
dat heeft prioriteit. We proberen 
natuurlijk de zenuwen te sparen, 
maar de prioriteit is duidelijk!’.

In januari 2012 is Arthur in het 
Radboudumc geopereerd door de 
arts die de meeste ervaring had 
met het werken met de Robot. De 
arts was zeer tevreden over het 
resultaat. Arthur’s vrouw kreeg te 
horen dat de chirurg ‘de zenuwen 

had kunnen sparen’. Enkele weken later kreeg 
Arthur bij de nabespreking het rapport van de 
patholoog te zien. Zijn verwijderde prostaat 
bevatte maar liefst vijf tumoren, waarvan de 
grootste de omvang van een suikerklontje had. 
Hoe is het mogelijk dat bij de eerste periode 
in het HMC Antoniushove 30 biopten zijn 
genomen en bij geen enkel biopt tumorweefsel is 
aangetroffen, dacht Arthur. 

Forse incontinentie
Bij Arthur waren de erecties verdwenen. Waar 
Arthur geen rekening mee had gehouden was 
dat er sprake was van een forse incontinentie. 
Dat kwam immers maar bij minder dan 10% 
van de geopereerde mannen voor? 
De bekkenbodemtherapie werd ter hand 

genomen, maar dat leverde 
geen succes op. In het 
Radboudumc kreeg Arthur 
vervolgens te maken 
met een in incontinentie 
gespecialiseerde uroloog 
die bij hem in 2013 een 
ProACT operatie uitvoerde. 
Daarmee ging Arthur ruim 
twee jaar zonder grote 
incontinentieproblemen door 
het leven. Toen hij op een 

zondagochtend door de huiskamer liep voelde 
hij een warme golfstroom in zijn onderbroek, 
dat was foute boel! Eén van de ballonnetjes 
was kapot gegaan. Op oudejaarsdag werd een 
hersteloperatie uitgevoerd. In 2017, twee dagen 
voordat de Nijmeegse Vierdaagse van start 
ging, ging voor de tweede keer een ballonnetje 
kapot. Toch deed Arthur mee en haalde zonder 
problemen de eindstreep. Na een nieuwe 
hersteloperatie knapte er medio 2018 voor de 
derde keer een ballonnetje. 

Sfincterprothese 
Arthur kreeg er nu toch wel tabak van, hij 
raadpleegde een in incontinentie gespecialiseerde 
uroloog van het Erasmus MC en zijn uroloog van 
het Radboudumc. Beiden waren van mening 
dat het verstandig was om over te gaan op een 
Sfincterprothese. Deze operatie is op 5 december 
2018 uitgevoerd en de eerste ervaringen zijn tot 
nu toe positief, en nu maar hopen dat Arthur nog 
vele jaren van de Sfincterprothese mag genieten, 
want statistisch gezien krijgt één op de drie 
mannen problemen met de Sfincterprothese. 
Het is niet duidelijk geworden waarom tot 
driemaal toe een ballonnetje kapot is gegaan. 
Er waren geen externe factoren te vinden voor dit 
euvel. 

Oh ja, hoe zat het met de Prostaatkanker? Na de 
operatie met de da Vinci methode was de PSA 
gedaald tot < 0,01, onmeetbaar laag. Na 7 jaar is 
dat nog steeds het geval. Dat is natuurlijk top! n

‘HET IS EEN 

UROLOGISCHE 

KANKEROPERATIE, 

DAT HEEFT 

PRIORITEIT.’

Arthur met zijn toen 16-jarige dochter in de tuin, nadat 
zij was geslaagd voor het judo-examen ‘Zwarte band’.

Noteer alvast: 

Donateursdag 2019 | Dinsdag 8 oktober   

Agnietenhof Tiel | Deelname gratis

Shuttlebus van/naar station
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Net even een rondje gelopen, langs de 

Waal en naar de Markt. Haring gegeten, 

vette vis is gezond. Verder door de 

Oliestraat en langs het Stadskasteel 

naar het Kerkplein. 

Ooit stonden hier bejaardentehuizen, waarvan 
alleen het Oudemannen en -vrouwenhuis uit de 
18e eeuw nog rest. Ik wil niet bejaard zijn. En al 
helemaal niet ziek! Daarom dwing ik mezelf tot 
bewegen. Maar top voel ik me nooit. Onlangs 
realiseerde ik mij – met een schok – dat ik mij 
héél lang geleden ook vaak zo voelde. Ik zat 
toen een paar jaar op de 'grote vaart' en kwam 
in exotische ziekenhuizen terecht (zie mijn laatste 
column). De vreemdste diagnoses kreeg ik, maar 
als ik weer op het Leidseplein zat was 't over. 

Psychosomatisch meneer. Ik kon niet tegen 
de situatie op zo'n boot. Nu herken ik de 
gelijkenis; ik kan niet tegen de situatie! Ik kan 
niet tegen ziek zijn zonder kans op beterschap. 
Kankergetroffenen hebben net als eenzame 
zeelui last van heimwee, heimwee naar gezond 
zijn. Jaloers zie ik al die mensen op de Markt met 
dit mooie weer van hun gezond-zijn genieten. 

’Kwaliteit van leven’
‘De zorg voor mensen met kanker stopt veelal te 
vroeg’, zegt prof.dr. Peter Huijgens, bestuurder 
van Integraal Kankercentrum Nederland.
Door dit instituut werd ik uitgenodigd om mee 
te doen aan een onderzoek over 'kwaliteit van 
leven' na de behandeling (www.profielstudie.nl).
Sjonge dat was schrikken. Elke vraag in zo'n 
onderzoek is een harde confrontatie met je 
gesukkel en geworstel. Vermoeid, humeurig, 
misselijk, rugpijn, hoesten, kortademig, 
nachtzweet... ik moest veel te vaak met JA 
antwoorden. 

Gelukkig bevestigde het tevens dat ik een 
optimale relatie heb, want uit de opzet en 
vraagstelling van het onderzoek mag je afleiden 
dat er in huiselijke kring veel wordt geleden. 
Begrijpelijk, de meeste kankerklanten zijn niet 
het vrolijkste gezelschap, ze hebben zorgen, 
zijn een beetje angstig en afgezien van fysieke 
ongemakken krijgen ze geestelijk flink op hun 
donder. Hoe sterk moet je zijn om vrolijk voort te 
leven met kanker? 

Prostaatkankerpad
Mijn geliefde geeft mij alle ruimte om ziek 
zwak en misselijk te zijn. Slechte dag? Het zij 
zo. Goede dag? Hup genieten en koffiedrinken 
met een Bossche bol in het StadsCafé. Anders 
gezegd; mijn partner vangt mij goed op en 
klaagt ook niet dat ik eunuch ben geworden. 
Omdat zo'n onderzoek oude wonden open rijt 
om het plastisch te zeggen, ben ik mijn boekje 
weer eens gaan lezen, over mijn avonturen op 
het prostaatkankerpad zoals professor 
Simon Horenblas (AvL) het in zijn voorwoord 
omschrijft. Sja, nog een mazzel dat ik in 2012 een 
PSA-meting liet doen, niet omdat ik ergens last 
van had, maar omdat ik in de Herenkleedkamer 
een hoop gezeik hoorde over dat kliertje. 

Met PSA boven de 18 was ik aan de beurt. Eerst 
in Tergooi ziekenhuis waar een urologe met drie 
studentes het voorwerk deed (op den duur raak 
je er aan gewend dat zoveel vrouwen zich met je 
kruis bemoeien). Later het AvL.

Sluipmoordenaar
Een jaar vol schrik en angst en knotsgekke 
ervaringen die moeilijk uit te leggen zijn. Vandaar 
mijn boek erover. Testosteron waarmee je in je 
jonge jaren zo blij was, blijkt de sluipmoordenaar. 
Ja, ook prostaatkanker is dodelijk. n

'MANNEN je sluipmoordenaar heet testosteron'. 
€14,50 o.a. bij Bruna, Bol.com, Bookspot en 
Uitgeverij Elikser.
 

C
olum

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

Sluipmoordenaar

IK KAN NIET 

TEGEN ZIEK ZIJN 

ZONDER KANS OP 

BETERSCHAP
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De informatieavond vond plaats op 2 april, 
45 mensen bezochten de avond in het 
Maasziekenhuis Pantein in Beugen.
Vooraf aan deze avond heeft het ziekenhuis haar 
patiënten aangeschreven en via hun website 
bekendheid gegeven aan deze avond, PKS was 
medeorganisator, namens PKS waren Bernhard de 
Gier en Theo van Vliet aanwezig.
PKS heeft binnen het postcodegebied hun 
donateurs aangeschreven (89 personen) tevens is 
er op de website van PKS en in Nieuws verwezen 
naar deze bijeenkomst.

De sprekers van deze avond waren twee 
urologen Erika van Boven en Cathy Balk en vier 
casemanagers, Myriam de Kleijn, Bianca van 
Sambeek, Lucielle van der Wijst en Wilma Densen. 
Allen zijn zij aan het Maasziekenhuis Pantein 
verbonden. Dit ziekenhuis werkt nauw samen met 
het RadboudUMC in Nijmegen.

Diagnoses en behandelopties
Uroloog Erika van Boven ging uitgebreid in op 
‘Prostaatkanker wat nu?’.
Veel diagnoses en behandelopties en de gevolgen 
hiervan passeerden de revue, PSA, Glaesonscore, 
in- of uitwendige bestraling en radicale 
prostatectomie.
Uroloog Cathy Balk verwoordde erg goed de 
gevolgen van de verschillende behandelingen 
van prostaatkanker in relatie tot seksualiteit en 
intimiteit. Een duidelijk no-nonsens verhaal waarin 
de werking en toepassing van diverse seksualiteit 
ondersteunende middelen zoals Viagra en de 

vacuümpomp werden belicht.
Dit onderwerp riep vanuit de zaal verschillende 
vragen en reacties op. 

Overleg met 
ministerie
Na de pauze 
kon PKS zich 
presenteren. 
Bernhard de 
Gier en Theo 
van Vliet 
vertelden 
wat de 
doelstellingen zijn van PKS.
Aan bod kwam overleg met het ministerie van 
VWS en zorgverzekeraars over het toelaten van 
medicijnen en de vergoedingen hiervoor.
Belicht werden ook de lotgenotentelefoon en 
de inloopdagen waar patiënten vanuit de regio’s 
terecht kunnen met hun vragen. Ook onze website 
en de jaarlijkse donateursdag werden genoemd.

De avond werd afgesloten door de case-managers 
die op een plezierige manier vertelden wat de rol 
van casemanager is voor prostaatkankerpatiënten. 
Korte lijnen naar de patiënt, vraagbaak zijn en 
verslaglegging van gesprekken tussen uroloog en 
patiënt.

We kijken terug op een geslaagde en boeiende 
avond. n

Bernhard de Gier en Theo van Vliet

Voor de eerste keer is er een informatieavond over prostaatkanker 

gehouden in de regio Land van Cuijk en Noord-Limburg. 

Cathy Balk (l) en Erika van Boven (r) 
spraken over prostaatkanker en seksualiteit

VEEL DIAGNOSES EN 

BEHANDELOPTIES EN 

DE GEVOLGEN HIERVAN 

PASSEERDEN DE REVUE

Goed bezochte informatieavond

No-nonsens 
verhaal 
in Noord-
Brabant
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 Berrie van der Heide

Zo werd in 1959 de eerste openhartoperatie 
uitgevoerd, in 1980 volgde de eerste 
dotterbehandeling en in 1989 werd voor het 
eerst een longtransplantatie verricht. 
Urologen dr. Roderick van den Bergh en 
dr. Harm van Melick zetten zich actief in om 
ook op het gebied van oncologische urologie 
stappen vooruit te maken. 

Wij spraken met de beide urologen die na afloop 
van een vrijdagmiddag op de OK nog ruim tijd 
vrijmaakten om, gedreven als ze bleken te zijn, 
vragen te beantwoorden over de onderzoeken 
waar zij zich sterk voor maken. Die onderzoeken 
en behandelingen zijn mogelijk door eigen 
innovatie- en onderzoeksfondsen van het 

St. Antonius, dat ook een zogenaamd topklinisch 
opleidingsziekenhuis is waar artsen en 
verpleegkundigen worden opgeleid.

Nanoknife
Dr. Harm van Melick legt uit waarom het 
St. Antonius het tweede ziekenhuis is na het 
Amsterdam UMC waar de behandeling met 
de Nanoknife (zie kader) wordt aangeboden. 
Van Melick: ‘We hebben de apparatuur van 
de leverancier van het instrument in bruikleen 
gekregen. De behandeling wordt gefinancierd uit 
een innovatiefonds omdat deze nog niet ›

Niet alleen in een academische ziekenhuis wordt aan wetenschappelijk onderzoek 

gedaan. Onderzoek en innovatie heeft ook een lange historie in het 

St. Antonius Ziekenhuis. Meerdere bijzondere operaties zijn voor het eerst in 

Nederland in het St. Antonius Ziekenhuis verricht.

Gedreven urologen in het 
St. Antonius Ziekenhuis 

DE BEHANDELING WORDT 

GEFINANCIERD UIT EEN 

INNOVATIEFONDS

Onderzoek op gebied Nanoknife en inzet PSMA-PET scan bij lokale prostaatkanker
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vergoed wordt door zorgverzekeraars. Daarvoor 
moet met de EMPIRE-trial eerst wetenschappelijk 
aangetoond worden dat het een veilige 
behandeling is en dat de therapie effectief is voor 
de behandeling van prostaatkanker. Pas daarna 
kan de behandeling met de Nanoknife worden 
opgenomen worden in de richtlijnen. 
Dat kost tijd. Op deze manier kan de behandeling 

in ons ziekenhuis toch al 
aangeboden worden aan 
onze patiënten die daarvoor 
in aanmerking komen. 
Op 9 december jl. hebben 
we de eerste behandeling 
uitgevoerd en het eerste 
beeld na ruim tien 
behandelingen, in april 2019, 

is prima. De patiënten ondergaan de behandeling 
makkelijk. Onder algehele narcose duurt de 
behandeling zelf circa een half uur.
Patiënten blijven een nacht onder controle in het 

ziekenhuis en dragen een dag tot maximaal een 
week een katheter.’ 

Bijwerkingen Nanoknife behandeling
Op de vraag wat de bijwerkingen zijn is 
van Melick duidelijk: ‘Eerdere studies met IRE 
therapie laten zien dat er nauwelijks verlies van 
erecties was en zeer weinig erectieproblemen. 
De behandelingen die wij nu doen zijn onderdeel 
van de EMPIRE-vervolgstudie, waarmee we een 
wetenschappelijke basis onder de behandeling 
willen leggen.’

PSMA-scan bij afwachtend beleid
‘Met de PASPoRT-studie (Psma in Active 
Surveillance for Prostate cancer Randomized 
Trial) willen we de vraag beantwoorden wat de 
waarde is van een standaard (in plaats van ad 
hoc) PSMA-scan bij patiënten met een laag risico 
prostaatcarcinoom. Specifiek gericht op de vraag 
of zij in aanmerking komen voor afwachtend 
beleid, oftewel ‘active surveillance’, aldus 
Dr. Roderick van den Bergh. 
Met de Gallium68 PSMA/PET CT scan wordt 
informatie over de activiteit van weefsel op de 
PET-scan gecombineerd met info van de 
CT-scan. Doordat gelijktijdig het licht radioactieve 
Gallium-68 in de bloedbaan wordt gebracht en 
zich hecht aan het Prostaat Specifiek Membraan 
Antigeen (PSMA) ontstaat een heel goed beeld 
voor diagnostiek. PSMA is meer aanwezig daar 
waar meer agressiviteit in tumoren is. Zo kunnen 
tumoren in lymfeklieren of botten worden 
vastgesteld.

Onderzoeksopzet PASPoRT-trial
Op de vraag waarom met de PASPoRT-studie de 
inzet van de PSMA-scan nu ook wordt ingezet ›

Dr. H.H..E (Harm) van Melick en dr. R.C.N. (Roderick) van den Bergh 

Wat houdt de Nanoknife of Elektroporatie (IRE) therapie in?
Lokale prostaatkanker kan met drie zogenaamde radicale behandelingen worden aangepakt: algehele 
prostaatverwijdering, uitwendige bestraling van de prostaat of in sommige gevallen inwendige bestraling 
van de prostaat. Deze behandelingen kunnen vervelende bijwerkingen hebben, waarvan de vervelendste 
twee incontinentie en impotentie zijn, doordat zenuwen ook beschadigd raken. 
De prostaatkankertumor wordt echter steeds vaker ook lokaal behandeld: alleen de tumor zelf wordt 
behandeld. Hierdoor komt impotentie en incontinentie veel minder voor na de behandeling. 
De Nanoknife behandeling van de tumor in de prostaat gebeurt niet, anders dan de naam suggereert 
met een mes (knife), maar met elektriciteit. Dit wordt ook wel Irreversibele Elektroporatie (IRE) Therapie 
genoemd. Er worden naalden rondom de tumor geplaatst in de prostaat, waartussen stroompulsen 
worden geleid. Dit veroorzaakt gaatjes in de celwanden, waardoor de cel leegloopt en sterft. Het lichaam 
ruimt de cellen zelf op. Het voordeel van deze techniek is dat er geen gebruik wordt gemaakt van hitte of 
kou, waardoor omliggende weefsels buiten het behandelde gebied niet of nauwelijks beschadigd raken.
Alleen geselecteerde patiënten komen voor IRE in aanmerking. Enkele belangrijke criteria zijn dat de 
tumor binnen het kapsel gelokaliseerd is en duidelijk zichtbaar is op een MRI scan en dat de gradering 
van de tumor maximaal Gleason 3+4=7 is.

PATIËNTEN ONDERGAAN 

DE BEHANDELING 

MAKKELIJK
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voor laag risico patiënten is van den Bergh 
duidelijk: ‘Wij hebben veel ervaring opgedaan 
met het gebruik van de PSMA-scan als onderdeel 
van de PEPPER-studie (zie Nieuws nr. 26, maart 
2018, red.). Wij hebben vastgesteld dat met de 
PSMA-scan veel beter dan voorheen bepaald 
kan worden of er sprake is van uitzaaiingen. 
Feitelijk willen wij nu onderzoeken of diezelfde 
techniek ons in staat kan stellen nog beter te 
bepalen of ‘active surveillance’ verantwoord is 
bij patiënten waar de tumor alleen nog lokaal 
aanwezig is in de prostaat zelf. De methode 
die wij daarvoor volgen is eenvoudig, het gaat 
om een gerandomiseerde studie, met twee 
groepen met ieder 60 patiënten. De ene groep 
krijgt de standaard behandeling en bij de andere 
groep voegen wij naast de MRI-scan tevens 

een PSMA PET-scan toen. Wij zijn nu bezig om 
de eerste patiënten te selecteren. Na afloop 
van de studie kunnen we zien of we door de 
extra PSMA PET-scan meer Gleason 7 of hogere 
scores vast kunnen stellen dan met de standaard 
behandeling. Anders gezegd, met alleen de 
MRI-scan missen we nog wel eens een dergelijke 
score en wordt een patiënt feitelijk onterecht 
op afwachtend beleid geplaatst. Dat willen we 
verbeteren!’ n

MET DE PSMA-SCAN KAN 

BETER BEPAALD WORDEN 

OF ER SPRAKE IS VAN 

UITZAAIINGEN
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Meer dan 700 online kijkers

Online programma over niet 
te genezen prostaatkanker
 Berrie van der Heide

Op woensdag 15 mei zond ProstaatKankerStichting.nl (PKS) een live online programma via internet uit 
met als onderwerp 'Houd zelf de regie bij niet te genezen prostaatkanker'. Meer dan 700 kijkers 
meldden zich voorafgaand aan deze bijzondere uitzending aan!

Presentatrice Inge Diepman besprak in de live uitzending o.a. de volgende onderwerpen met diverse 
experts:
 • Hoe wordt het gediagnosticeerd?
 • Wat voor huidige behandelmogelijkheden zijn er?
 • Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er gaande?
 • Hoe houd je als patiënt zelf de regie bij de behandelkeuze en het behandelproces?

Kijkers konden tijdens de live uitzending zelf ook vragen insturen aan de experts aan tafel.
Die gasten waren 
 • dr. Inge van Oort - uroloog, Radboudumc, Nijmegen
 • dr. Martijn Lolkema - internist-oncoloog, Erasmus MC, Rotterdam
 • Kees van den Berg - voorzitter, ProstaatKankerStichting.nl
 • Theo van Vliet – ervaringsdeskundige

Heeft u de uitzending gemist?
Als de uitzending heeft gemist dan kunt u die terugkijken op www.prostaatkankerstichting.nl/onlineprogramma

Gleason 6
prostate cancer

Guided prostate
biopsies 

(cognitive if 
feasible) of all 
MRI and PSMA 

lesions

Multiparametric
MRI

Standard of care

Study additions

Gleason 6:
Active 

surveillance

Gleason >6
Radical 

treatment
PSMA PET scan
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Twee nummers van Nieuws geleden (december 2018) schreven wij over de broers 

Kees en Theo van Os die mee gingen doen met de expeditie ‘Moos ff weg’, een 

6.000 km lange rit naar het hoge noorden. Zij wilden zelf het Noorderlicht wel 

eens zien. Via sponsoring werd met de rit bovendien geld opgehaald. Dat geld, 

bijna € 3.000,-- is in mei overhandigd aan Kees van den Berg, PKS-voorzitter.

Wim Nak

Kees van Os was graag bereid om aan Nieuws 
zijn eigen persoonlijke verhaal te vertellen. 

Ik ben nu 69 jaar. Rond mijn 20e al 
huidkankerplekjes gehad, goed weggehaald en 
weggebleven. In 2014 voelde ik een bobbeltje 
in mijn hals. Bleek lymfklierkanker te zijn (!) 
Tumor verwijderd en 30 keer bestraald, zonder 
problemen onder controle gebleven. Prima dus, 
dat gaat goed, dacht ik.

Goed mis dus
Tot ik eind 2017 voor plasproblemen naar de 
huisarts ging. PSA bleek 406 (!) Goed mis dus.
Naar de uroloog. Biopten en scans. Ja hoor, 

prostaatkanker 
EN uitgezaaid 
in de botten 
met daarbij de 
mededeling 
dat het 
ongeneeslijk is. 
Nou, dan stort 

je wereld in, temeer omdat ik eigenlijk dacht dat 
ik de (lymfeklier-) kanker overwonnen had.

Maar goed, gelijk in Januari 2018 begonnen met 
chemo en hormoontherapie. Duurde tot juni 
2018. Elke drie maanden bloedprikken voor PSA-
waarde. Die was inmiddels ‘constant’ op 0,1. › 

Mannen van > 55 jaar hebben belang bij regelmatige PSA-controle

Moos ff weg

Overhandiging cheque door Theo (l) aan PKS-voorzitter 
Kees van den Berg (foto: Jeanette Schols)

DE HORMONENKUUR 

DOET Z’N WERK NIET 

GOED
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De reis naar Lapland leverde mooie ervaringen 
op en ook nog een fraaie cheque voor de PKS. 

Het leek dus allemaal wel goed te gaan. Maar in 
maart 2019 waren de PSA en testosteronwaarden 
toch weer opgelopen. De hormonenkuur (Lucrin 
injecties) doet z’n werk niet goed, want er wordt 
toch testosteron aangemaakt, met als gevolg 
dat de kankercellen in de prostaat toch weer 
gevoed worden. Nu kan het zijn dat de laatste 
hormooninjectie afgelopen januari ‘niet goed is 
gezet’, dus volgende maand weer bloedprikken 
en dan maar kijken wat de status is om eventueel 
andere/nieuwe actie te ondernemen.

Stemmingswisselingen en opvliegers
Ik weet alleen maar dat ik de laatste maanden 
erg moe ben en veel pijn heb in knieën, 
rechterschouder (botten) en darmen. 
Mijn conditie is ook hard achteruitgegaan. 
Ik probeer elke dag te wandelen, maar de 
stukjes worden steeds korter. Met dank aan 
de hormoontherapie heb ik ook last van 
stemmingswisselingen en opvliegers.

Als ik op mijn ervaringen terugkijk, dan is
het voor mij onbegrijpelijk dat geen van de 
specialisten die mij behandelden voor mijn 
nektumor en lymfeklierkanker op het idee is 

gekomen ook eens naar de PSA-waarde te laten 
kijken, temeer omdat ze geen oorzaak van de 
tumor konden vinden. Ik ben daar ook heel boos 
over geworden. En hoop dat ze mijn kritiek ter 
harte hebben genomen, dan heeft een ander er 
misschien nog iets aan.

PSA laten meten
Het laat me niet los dat met één keer 
bloedprikken om de PSA-waarde te bepalen 
veel ellende en leed voorkomen had kunnen 
worden. Ik begrijp dat er geen landelijk 
bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker komt. 
Je kunt bijvoorbeeld een waarde van 20 hebben, 
maar dat hoeft nog geen kanker te betekenen. 
En alle mannen met een verhoogde waarde door 
een scanner halen, dat is niet te doen. 
Wat wel kan? Ik roep mannen van boven de 55 
op om gewoon hun PSA eens te laten meten. 
En overleg met je huisarts over de uitslag. 
Is de waarde iets verhoogd, dan kun je na een 
half jaartje nog een keer prikken. Dan zie je of 
er verloop in zit en kun je indien nodig actie 
ondernemen. n

JE KUNT BIJVOORBEELD EEN 

WAARDE VAN 20 HEBBEN, MAAR 

DAT HOEFT NOG GEEN KANKER TE 

BETEKENEN

De bestickerde auto onderweg naar Lapland

Nieuwe YouTube video 

'Uitgezaaide prostaatkanker: de behandelingen'
Begin mei is door DUOS, een multidisciplinaire groep van 36 ziekenhuizen voor studies bij 
prostaatkanker, blaaskanker en zaadbalkanker een video op You Tube geplaatst 
(https://www.youtube.com/watch?v=HabcuyeLDLw) over de behandelingen in het geval van 
uitgezaaide prostaatkanker.

Berrie van der Heide, redacteur van dit blad, werkte net als een andere patiënt op persoonlijke titel 
mee aan deze video, die door de combinatie van ervaringsverhalen en animaties een goed beeld geeft 
over de behandelmogelijkheden en de keuzes waar je als patiënt voor komt te staan na de diagnose 
uitgezaaide prostaatkanker.

Stichting Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS) is een multidisciplinaire studiegroep van 
aangesloten ziekenhuizen, voor door zowel onderzoekers als door de farmacie opgestarte studies bij 
vroeg en laat prostaatcarcinoom, blaascarcinoom en zaadbalkanker. DUOS is opgericht in juli 2011 
(mede dankzij KWF-subsidie) en heeft sinds 2013 de ANBI status.
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cryptogram Door Dirry Koomans

Horizontaal
1. de kei komt niet ver  5. spelletje, alleen d rest  9. Sredna

10. met een beetje minder lief  12. een keer gelijkgestemd

13. UO=weinig  14. x1  15. rare vorm  16. modern insect

17. jongen of dier?  18. kleurig vel  20. doe een loflied

21. sport-shirt  23. rare Kobus of hagedis  27.stukje voet of

knoflook  29. steel de landpunt  30. vorstelijk schaakstuk  

32. was de vogel topscorer bij de kampioenschappen?

33. Kun je door kijken en kruipen  35. tussen Noordzee en

Noordpool  36. eerste, tweede, donkere of hartruimte  

39. voet  42. gele struik verward langs de weg  43. klinkt negatief

maar maakt goed vast  44. puberpuist  45. vanaf beide kanten

een verticale paal.

Verticaal
1. ijzeren leesvoer  2. nobel beroep  3. plonzen en poetsen is

verleden tijd  4. prullenbak vol herrie  6. viaduct rond 50ste jaar  

7. deur op snelheid  8. staat hierin een ontkleed verhaal?

11. lek of lui  13. slaperig gebaar  15. paaspartner  19. voor

accoord of kunst  20. doe je telefoon, bestelling of in ziekenhuis

22. schooldijkje aan de Linge  24. klus wagen voor gras

25. kattige vrouwvogel  26. ik zie niets na de ploeg  28. die spoort

31. is dat de regel? Zet 'm achter de bajes  34. is zwijgen

37. Letter top 3  38. keerbare lof  40. agent uit het Oosten

41. rivier die nooit vol komt.

Stuur uw oplossing van de puzzel voor
1 augustus 2019 naar:
ProstaatKankerStichting.nl
Tav Redactie Nieuws
Postbus 8152
3503 RD Utrecht
Of e-mail naar: 
redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl 

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

De puzzel is beschikbaar gesteld door 
FNV veiligheid

Prijswinnaars puzzel Nieuws 30
Christ van Gool, Zevenbergen
Chris de Waal van Anckeveen, Voerendaal
Frank de Vries, Apeldoorn

De oplossing van de Nieuws puzzel nr. 30 
luidde: 
Werkoverleg

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

Stuur uw oplossing van de puzzel voor 
1 augustus 2019 naar: 
ProstaatKankerStichting.nl
Tav Redactie Nieuws
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht
Of e-mail naar: 
redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl 

Prijswinnaars puzzel Nieuws nr. 30
- Christ van Gool, Zevenbergen
- Chris de Waal van Anckeveen, Voerendaal
- Frank de Vries, Apeldoorn

De puzzel is beschikbaar gesteld door 
FNV Veiligheid

De oplossing van de Nieuws puzzel nr. 30 luidde: 
Werkoverleg

Horizontaal 
1. de kei komt niet ver 5. spelletje, alleen d rest 9. Sredna 10. met een beetje minder lief 
12. een keer gelijkgestemd 13. UO=weinig 14. x1 15. rare vorm 16. modern insect 17. jongen of 
dier? 18. kleurig vel 20. doe een loflied 21. sport-shirt 23. rare Kobus of hagedis 27. stukje voet of
knoflook 29. steel de landpunt 30. vorstelijk schaakstuk 32. was de vogel topscorer bij de 
kampioenschappen? 33. Kun je door kijken en kruipen 35. tussen Noordzee en Noordpool 
36. eerste, tweede, donkere of hartruimte 39. voet 42. gele struik verward langs de weg 43. klinkt 
negatief maar maakt goed vast 44. puberpuist 45. vanaf beide kanten een verticale paal.

Verticaal
1. ijzeren leesvoer 2. nobel beroep 3. plonzen en poetsen is verleden tijd 4. prullenbak vol herrie 
6. viaduct rond 50ste jaar 7. deur op snelheid 8. staat hierin een ontkleed verhaal?
11. lek of lui 13. slaperig gebaar 15. paaspartner 19. voor accoord of kunst 20. doe je telefoon, 
bestelling of in ziekenhuis 22. schooldijkje aan de Linge 24. klus wagen voor gras 25. kattige 
vrouwvogel 26. ik zie niets na de ploeg 28. die spoort 31. is dat de regel? Zet 'm achter de bajes 
34. is zwijgen 37. Letter top 3 38. keerbare lof 40. agent uit het Oosten 41. rivier die nooit vol komt.

C
ryptogram

D
oor D

irry Koom
ans
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 Aart J. van Dijk

Eén van die locaties is het Beatrixziekenhuis in 
Gorinchem. Het Beatrixziekenhuis is onderdeel 
van Stichting Rivas Zorggroep en daarmee 
onderdeel van de ketenzorg. Het bedient een 
gebied met ongeveer 125.000 inwoners.

Begin november 2018 was er een lotgenoten-
bijeenkomst. Gezien de ervaringen van vorige 
bijeenkomsten werden er 4 à 5 lotgenoten 
verwacht, maar … er stonden 30 lotgenoten en 
hun naasten te wachten. Dat was even schakelen. 
Maar na vijf minuten was er een aangepast plan 
en aan het eind van de ochtend hoorden 

we positieve geluiden en gingen de, tamelijk 
actieve, deelnemers tevreden naar huis. 

Als je te maken krijgt met prostaatkanker kom je 
in een wereld van witjassen terecht. Artsen van 
diverse pluimage, verpleegkundigen, etc. Als je 
tijdens de behandelingen en in de wachtkamers 
goed oplet, dan zie je de casemanagers/
verpleegkundigen urologische oncologie aan 
het werk. Een gemotiveerde, deskundige en 
empathisch ingestelde beroepsgroep. Zij zijn 
op de poli vaak de spin in het web. PKS wil de 
schijnwerper eens richten op deze groep ›

Er stonden 30 lotgenoten en hun naasten te wachten

Casemanagement in het 
Beatrixziekenhuis 
Binnen de regio Zuid-Holland organiseren wij als PKS, samen met ziekenhuizen 

en inloophuizen, op een tiental locaties lotgenotenbijeenkomsten voor 

prostaatkankerpatiënten en hun naasten. 

17

Anneke Meerkerk (links op de foto) en Jeaninne van Zante
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zorgverleners, ook wel 
‘casemanagers’ genoemd, 
die zich als een duizendpoot 
bewegen tussen artsen 
en patiënten. Het 
Beatrixziekenhuis staat al vijf 
jaar in de top twee van de 
‘AD Ziekenhuis TOP 100’. Dat 
maakt je extra nieuwsgierig 
naar de manier waarop zij 

met de prostaatkankerpatiënten omgaan. Voor dit 
artikel sprak ik met Anneke Meerkerk en Jeannine 
van Zante. 

Zorgpad
Om de zorg voor de prostaatkankerpatiënten 
effectief en efficiënt te regelen heeft de 
‘Vakgroep Urologie Gorinchem’ een ‘Zorgpad 
Prostaatcarcinoom’ ontwikkeld. Het is bedoeld 
voor de uroloog en zijn oncologisch team. Het 
geeft inzicht en stroomlijnt het zorgproces voor 
zowel het team als patiënt. Het Zorgpad is een 
afgerond geheel, maar ook een dynamisch 
document dat zal worden aangepast aan nieuwe 
inzichten en ontwikkelingen. De leden van de 
vakgroep Urologie zijn trots op het Zorgpad. 
Ze ervaren in de praktijk hoe goed het werkt en 
willen het graag delen met collega’s. Ze hopen 
op die manier een steentje bij te dragen aan het 
nog beter worden van de prostaatkankerzorg 
in Nederland. Geïnteresseerden kunnen het 

Zorgpad kosteloos aanvragen via het secretariaat 
van de vakgroep: uro-onco@rivas.nl (bron: 
brochure Zorgpad Urologie Gorinchem – 
Prostaatcarcinoom). Figuur 1 bevat een pagina 
van het Zorgpad.

Verpleegkundig specialist
De functie verpleegkundig specialist bestaat 
sinds 2009 op de polikliniek Urologie. Anneke 
Meerkerk heeft de opleiding Master Advanced 
Nursing Practice (MANP) voltooid. Zij heeft de 
bevoegdheid om zelfstandig te diagnostiseren 
en te behandelen. Als verpleegkundig specialist 
is zij breed medisch én verpleegkundig opgeleid 
en heeft zich in de praktijk gespecialiseerd in de 
urologie. Anneke biedt de patiënt gecombineerde 
medische, verpleegkundige en psychologische 
zorg. Zij voert anamnese gesprekken, doet 
onderzoek, stelt de diagnose en maakt het 
behandelplan samen met de patiënt.

Jeannine van Zante ontvangt dagelijks een aantal 
prostaatkankerpatiënten, zij ziet in feite alle 
prostaatkankerpatiënten die bij de poli Urologie 
binnenkomen. Daarbij heeft zij te maken met 
nogal wat uiteenlopende aandachtspunten, die 
in de lotgenotenbijeenkomst in november 2018 
aan de orde zijn gekomen. In figuur 2 heeft zij die 
in een overzichtelijke cirkel (‘aandachtscirkel van 
Jeannine’) weergegeven. Jeannine gaat, na het 
gesprek van de patiënt met de arts, samen met ›
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 Figuur1: een pagina uit het Zorgpad
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de patiënt op zoek naar de juiste behandelwijze 
passend bij zijn persoonlijke situatie en zijn 
manier van in het leven staan. Vervolgens is 
er aandacht voor de kwaliteit van leven en de 
manier waarop hij het beste kan inspelen op de 
gevolgen van zijn ziekte en behandeling.

Samenwerking
Urologie en Oncologie werken nauw samen. 
Zij zijn gelokaliseerd op dezelfde gang in 
het ziekenhuis. Dat is het voordeel van een 
kleiner ziekenhuis. Niet alle behandelingen 
voor prostaatkankerpatiënten worden in het 
Beatrixziekenhuis uitgevoerd, zo worden 
prostaatoperaties uitgevoerd in het 
Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en 
het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. 
Multidisciplinair overleg (MDO) vindt met behulp 
van Video conferencing plaats met het 
Erasmus MC en het Antonius Ziekenhuis. 
De radioloog uit het Bernard Verbeeten instituut 
houdt, in verband met bestralingen, spreekuur in 
het Beatrixziekenhuis. 

Daarnaast is er samenwerking met 
revalidatiecentrum Rijndam, mensen kunnen een 
oncologisch revalidatie traject volgen. Hierbij zijn 
fysiotherapie, ergocoach, maatschappelijk werk, 
psycholoog en diëtiste betrokken. Ook biedt dit 
programma ruimte voor lotgenotencontact. Er 
zijn contacten met de praktijkondersteuners van 
enkele huisartsen betreffende onderwerpen als 
psychosociale aspecten, diëtiste, maatschappelijk 
werk en met een seksuoloog.  

Permanente educatie
De medische zorg gaat gepaard met veel nieuwe 
ontwikkelingen en inzichten. Bijblijven is dus 
belangrijk. Jeannine volgt op dit moment een 
cursus Osteoporose (botontkalking) op HBO 
niveau. Zij geeft ook, samen met oncologie 
verpleegkundige in opleiding Annelies van der 
Vring, voorlichtingsochtenden aan groepen 
prostaatkankerpatiënten over de wijze waarop zij 
zich kunnen voorbereiden op de behandelingen 
die zij moeten ondergaan, met name voorlichting 
over leefstijl en beweging. Anneke is bestuurslid 
van de V&VN Urologie Verpleegkundigen 
en Verpleegkundig specialisten met 

aandachtsgebied deskundigheidsbevordering. 
Zij heeft een landelijke uro-oncologische 
scholing opgezet. Met deze scholing wordt 
er aan verpleegkundigen op de afdelingen 
en poliklinieken Urologie aanvullende 
informatie gegeven over de zorg aan deze 
patiëntencategorie. Hiermee wordt aan de 
verwachtingen van de huidige gezondheidszorg 
voldaan. n
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21212121
Antwoordnummer 4171

3500VB  UTRECHT

Postzegel niet 
nodig

Nalaten aan 
ProstaatKankerStichting.nl
Erfstelling
U vindt dat ProstaatKankerStichting.nl (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 € 30,--. 
U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat 
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl. n

STEUN ONS EN 
WORD DONATEUR

Met de steun van donateurs kan 
ProstaatKankerStichting.nl zich 

nóg beter inzetten voor de 
belangen van prostaatkanker-

patiënten. 

Voor een minimale bijdrage van 
€ 30,00 per jaar word je donateur 

van de stichting en krijg je het 
Prostaatkankerlogboek. 

Vul de antwoordkaart in en stuur 
deze op (postzegel niet nodig)

ING Bankrekening nr. 
NL90INGB0006206109
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EENMALIGE AUTOMATISCHE 
AFSCHRIJVING

Een eenmalige automatische af-
schrijving kan pas plaatsvinden als 
u daar zelf toestemming voor geeft.

Noteer uw IBAN nummer, naam, 
adres, postcode + woonplaats en 
datum op de machtiging, zet uw 
handtekening eronder en stuur uw 
machtiging naar ons toe.

Naam     Voorletters         m/v*

Adres    

Postcode plaats

Telefoonnummer   Geboortedatum

E-mailadres   

Van ProstaatKankerStichting.nl gehoord via

Meldt zich aan als lotgenoot/donateur, waarvoor een jaarlijkse vrijwillige 
bijdrage geldt van minimaal € 30,00. Graag de bijdrage overmaken op rekening 
NL90INGB0006206109 t.n.v. ProstaatKankerStichting.nl te Utrecht.

Ondergetekende verleent hierbij eenmalige machtiging om van zijn/haar IBAN 

nummer     een bedrag van   (minimaal € 30,00) 

af te schrijven.

Datum     Handtekening

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. 
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In september 2018 werd ik door NFK benaderd 
of ik wilde meewerken aan een (nieuw) project 
dat in eerste instantie als pilot werd opgezet. 
Het zou gaan om een anderhalf uur durend 
interview door een derde jaars medisch student 
uit het UMCU. Uit diverse onderzoeken door 
IKNL/NFK is gebleken dat de communicatie 
tussen oncologische vakdeskundigen (met 
name artsen) en patiënten vaak nog te wensen 
overlaat. Met dat laatste was ik het roerend eens 
en was het voor mij niet moeilijk om tegen deze 
pilot ‘ja’ te zeggen. Wat ik er precies van moest 
verwachten, wist ik nog niet.

Op een vrijdagmiddag in november meldde ik 
mij bij Tilly Bouma (NFK) in het UMCU. Voor het 
interview werd ik prettig door haar geïnformeerd 
over de opzet van de pilot. Er waren eerder in de 
week nog twee kankerpatiënten geïnterviewd. 
Ik was de laatste van deze serie. Dus zij kon die 

ervaringen alvast met mij delen. In het kort kwam 
het er op neer dat je dit project moet vergelijken 
met het programma ‘College Tour’. Spannend 
maar héél interessant.

Open over mijn ziekte
De zaal was gevuld met ca. 40 (medische) 
studenten, een communicatie docent en Tilly 
Bouma van het NFK. Ik dacht toen zelf al dat 
kan leuk worden. Ik werd geïnstrueerd en verder 
werd er gevraagd of er nog onderwerpen waren 
waar ik niet over wilde praten. Zelf ben ik open 
over mijn ziekte, emoties en gevolgen van de 
behandelingen. Als het te gek zou worden, 
geeft ik het wel aan. Ik had voor de rest dus 
geen belemmeringen. Dat is waarschijnlijk ook 
de reden waarom ik ben gevraagd. Openheid 
brengt veel interactie teweeg en dat is alleen 
maar goed om te oefenen. ›

Lesmateriaal voor medische studenten  

‘College Tour’ in het UMCU

Mijn naam is René Landman, 60 jaar, sinds 2016 prostaatkanker met (lokale) 

uitzaaiingen in de botten. Inmiddels een prostaatverwijdering en 43 uitwendige 

bestralingen ondergaan. Sinds begin dit jaar in een rustig vaarwater d.m.v. ‘actief’ 

30 studenten en veel vragen
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Voor de groep vroeg één student mij het hemd 
van het lijf. In alle openheid, met soms emotie, 
heb ik daarop geantwoord. In eerste instantie 
veel technische en medische vragen en minder op 
psycho- en sociaal vlak, maar daar kwam al gauw 
vanuit de zaal verandering in. Dat maakte de 
bijeenkomst nog interessanter. Vragen over o.a. 
diagnoseverwerking, omgaan met je dierbaren, 
communicatie met vakdeskundigheid kwamen 
aan de orde, maar zelf benoemde ik ook de 
gevolgen als impotentie, sexualiteit, intimiteit en 
incontinentie. Ik merkte dat op mijn emotie de 
zaal ook zichtbaar reageerde. Hier mee omgaan 
is ook niet makkelijk, maar zeker goed dat hier 
in de lesstof ook praktisch aandacht aan wordt 
geschonken. 

Communicatie en beleving
Na afloop kwamen nog een aantal studenten 
naar mij toe met individuele vragen en om aan te 
geven dat dit gesprek/interview een andere kijk 
geeft op de patiënt. Communicatie en beleving 
van een arts in de patiënt is na het behandelen 
(beter maken) een cruciaal onderdeel van het 
ziekteproces! Het was voor alle partijen een 
zinvolle middag en na een korte evaluatie waren 
we het er wel over eens dat het een vervolg zou 
moeten krijgen.

In maart jl. kreeg ik een bericht van Tilly Bouma 
dat zij in ieder geval weer een sessie met vier 
personen kon organiseren met andere groepen 
aankomende artsen van het UMCU. Dat was 
goed nieuws. Want alle betrokkenen (inclusief de 
medische studenten) in de eerste sessie waren 
het er wel over eens dat het een toegevoegde 
waarde heeft op de lesstof.

Heftiger en emotioneler
Eind april heeft de tweede sessie plaatsgevonden. 
Wederom ruim 30 medische studenten, 
communicatie/revalidatiearts (docent), Tilly 
Bouma (NFK) en dit keer ook mijn partner 
Yolanda. Nu was de opstelling anders. Er waren 
twee interviewers die elkaar konden aanvullen en 
ondersteunen. Tevens kregen zij de opdracht om 
in het interview het meer over de psycho/sociale

 

kant van de ziekte te hebben. Dat ging nog beter 
dan in de eerste sessie. 

Nadat ik mij had voorgesteld stelden zij mij nu niet 
alleen vragen over mijn fysieke, maar ook over 
mijn mentale gesteldheid. Méér vragen over wat 
doet de ziekte met je relatie, hoe ga je er mee om 
naar je (klein)kinderen (voor mij een emotioneel 
onderwerp), hoe loopt de communicatie met 

vakdeskundigen en dierbaren etc. Ik ging er vrij 
open in en dat zorgde voor interactie vanuit de 
zaal. Daar komen veel vragen naar voren die er 
nog dieper op ingaan. Deze sessie was heftiger 
en emotioneler, maar wat kunnen de studenten 
daar veel uithalen voor de uitoefening van hun vak 
als arts. Na afloop kwamen er studenten nog met 
vragen naar mij, maar ook naar mijn partner.
Het was wederom een zeer geslaagde middag. 
Het kostte energie maar leverde véél meer 
energie om het te mogen doen.

Ik hoop dat het project uitgerold gaat worden 
naar meerdere universiteiten. Ik en velen die aan 
deze pilot hebben meegewerkt zijn er 100% van 
overtuigd dat het een toegevoegde waarde heeft 
aan het lesmateriaal voor aankomende artsen. n

René Landman
Regiovertegenwoordiger Noord Holland
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René en twee studenten tijdens het interview

ARTS ZIJN IS NIET ALLEEN 

GENEZEN, OOK EMPATHIE HEBBEN 

VOOR DE PATIËNT IS NET ZO 

BELANGRIJK
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 Berrie van der Heide

Concentratie van de prostaatkankerzorg
Het bestuur van de vereniging is niet alleen in 
gesprek met artsen en onderzoekers maar er 
gaat ook veel tijd zitten in het onderhouden 
van de contacten met de NFK, de Nederlandse 
Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en 
de contacten met KWF Kankerbestrijding, zo 
vertelde Kees van den Berg. Van het KWF is er 
voor 2020 weer een toezegging dat financiële 
middelen worden verstrekt en dat is plezierig 
voor de begroting. Daarnaast gaf van den 
Berg aan dat het bestuur ook veel aandacht 
besteedt aan het opzetten en uitvoeren van een 
voorlichtingscampagne naar huisartsen. Ook het 
actualiseren van het inmiddels al weer twee jaar 
oude visiedocument over concentratie 

van de prostaatkankerzorg is noodzakelijk. 
Daarnaast vinden gesprekken plaats met 
zorgverzekeraars en groepen van ziekenhuizen 
over een verdere invulling van die concentratie in 
de zorg. In die gesprekken geeft PKS haar visie 
waarom in het belang van de patiënten die zorg 
geconcentreerd zou moeten worden. 
De markt moet verder haar werk doen, de 
concrete invulling is aan ziekenhuizen en 
verzekeraars. ›

De jaarlijkse vrijwilligersdag vond op 24 mei 2019 plaats in het Openlucht 

Museum in Arnhem. Circa 70 vrijwilligers werden, na de opening door bestuurslid 

vrijwilligerszaken Harry Boogh, door voorzitter Kees van den Berg op de hoogte 

gebracht van actuele ontwikkelingen op bestuurlijk niveau.

Informatie en ontspanning 
op vrijwilligersdag 2019 
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Ontvangst door Agnes Pap en Irma Boogh

CONCENTRATIE LEIDT TOT 

BETERE DIAGNOSES EN 

BEHANDELINGEN
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Volgens Kees van den Berg is het concentreren 
van operaties een eerste stap, steeds vaker 
is ook aan de orde om ook diagnostiek en 
behandeling mee te nemen in de besprekingen. 
Ook op dat vlak is kwaliteit soms toeval en 
leidt concentratie tot betere diagnoses en 
behandelingen.

Beter geïnformeerd en mondiger maken
Bert Gruijters is vrijwilliger in Noord-Brabant. 
Hij heeft al twaalf jaar prostaatkanker en 
op de vraag waarom hij zich inzet voor de 
ProstaatKankerStichting.nl komt direct een 
duidelijk antwoord: ’Ik vind het fijn om met 
mensen om te gaan en hen mondiger te maken.’ 
In een toelichting geeft Bert aan: ’We organiseren 
in inloophuis De Eik in Eindhoven iedere maand 
een bijeenkomst met een spreker. Wij kondigen 
dat aan in buurt- en wijkkranten. Samen met mijn 
collega-vrijwilligers bereiden we dat voor en die 
bijeenkomsten blijken zeer zinvol te zijn. Je kunt 
iemand dan bijvoorbeeld in contact brengen 
met een patiënt die in dezelfde fase van de 
behandeling zit of het advies geven om pen en 
papier mee te nemen naar het gesprek met de 
arts. Zo kun je iemand beter geïnformeerd en 
mondiger maken, dat vind ik mooi!’

Lutetiumbehandeling in basispakket
Secretaris Rien Knol vertelde de aanwezigen 
dat het bestuur samenwerkt met het nieuwe 
bestuur van Blue Ribbon, de organisatie 
die bewustwording over prostaatkanker wil 
stimuleren. Tevens wordt er getrokken aan het 
project om de Lutetiumbehandeling opgenomen 
te krijgen in het basiszorgpakket. Er loopt 

inmiddels een grote studie waar totaal 
1,4 miljoen euro voor nodig is. De donatie van 
de Postcodeloterij was zeer welkom en er lopen 
meer acties om de benodigde middelen te 
verwerven.

Samenwerking Surinaamse PKS
Vervolgens gaf Rien Knol uitleg over de historie 
van de banden tussen de Nederlandse en 
Surinaamse Prostaatkankerstichting. Recent 
is subsidie verkregen voor een zogenaamde 
twinningfaciliteit. Met de twinningfaciliteit wordt 
samenwerking gestimuleerd tussen vergelijkbare 
organisaties, ofwel spiegelorganisaties. 
In het Engels wordt hiervoor de term 'twinning’ 
gebruikt. ‘To twin’ betekent ‘samengaan’. In de 
twinning-relatie tussen Suriname en Nederland 
staat de ‘collega-tot-collega’ benadering 
centraal. Inmiddels is er ook uitwisseling tot 
stand gekomen. Nederlandse urologen spreken 
op voorlichtingsavonden en medische studenten 
komen naar Suriname vanuit Nederland. Door 
Frans Eersteling, ondervoorzitter van de Prostaat 
Kanker Stichting Suriname werd vervolgens 
geschetst hoe sinds de oprichting in 2015 de 
PKS Suriname aan de slag is met een aanpak 
waarbij naast voorlichting door een arts ook 
altijd een lotgenoot het woord krijgt. Op een 
vraag daarover uit de zaal gaf Eersteling aan dat 
een Surinamer in het algemeen niet makkelijk 
over zijn of haar ziekte praat. Voor mannen 
is praten over prostaatkanker dan ook niet 
makkelijk. ’Praten over prostaatkanker heeft een 
relatie met het geslachtsorgaan en dat doe je al 
helemáál niet, you don’t go there brother!’ aldus 
Eersteling. Door toch een lotgenoot actief te 
laten praten over wat hem is overkomen wordt 
het ijs vaak toch gebroken en worden zaken 
bespreekbaar, gaf Eersteling aan. ›

Bert Gruijters: Iemand beter geïnformeerd en mondiger te maken vind 
ik mooi

Frans Eersteling sprak over hoe grote groepen mannen in 
Suriname te benaderen
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IN SURINAME PRATEN MANNEN 

NIET MAKKELIJK OVER 

PROSTAATKANKER
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Bijzonder was ook dat Eersteling vertelde ›
over hun aanpak om mannen te bereiken met 
voorlichting: om eenvoudig grote groepen 
mannen te bereiken benaderen zij voetbalclubs 
en korpsen als politie, brandweer en leger.

Gelderse vrijwilliger Piet Post (64 jaar) weet pas 
sinds een jaar dat hij prostaatkanker heeft. Op 
de vraag waarom hij zich kennelijk vrij snel heeft 
aangemeld als vrijwilliger geeft Piet Post aan: 
’Er is veel onbekendheid over prostaatkanker, 
daar wil ik wat aan doen. Ik ben van uit mijn 
werk gewend om contacten te leggen en die 
vaardigheid wil ik inzetten voor PKS. Bij mij is 
de prostaatkanker door een toevalligheid aan 
het licht gekomen en daarna moest ik een hele 
zoektocht inzetten om de juiste behandeling in 
het juiste ziekenhuis te vinden. Op dat vlak is er 
nog veel te doen heb ik zelf kunnen ondervinden. 
Ik ben nu met deeltijdpensioen en dat geeft 
ruimte om vrijwilligerswerk te doen.’

Landelijke screening
Het informatieve gedeelte van de vrijwilligersdag 
werd afgesloten met een inleiding door 
Dr. Roderick van den Bergh van het St. Anthonius 
Ziekenhuis uit Nieuwegein met als titel 
‘zinnige zorg: diagnostiek en behandeling van 
prostaatcarcinoom’. Van den Bergh startte met 
een overzicht over het verloop van de discussie 
over de vraag of screening, een landelijk 
bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker, nou 
wel of niet wenselijk is. De discussie hierover is 
ingewikkeld omdat er drie grote onderzoeken 
zijn gepubliceerd die qua opzet niet goed 
vergelijkbaar zijn en bovendien tegenstrijdige 
resultaten opleverden. Een van die onderzoeken 
in het Europese ERSPC, dat een positief resultaat 
gaf. Maar dit is al een 'oud' onderzoek en 
inmiddels is de praktijk van de behandeling flink 
veranderd.

Hij sprak over de tegenstrijdigheid tussen 
de alledaagse praktijk in het St. Antonius 
en de onderzoeksresultaten van het ERSPC-
onderzoek dat ooit gehouden is. Op basis van 
die onderzoeksresultaten vindt er in Nederland 

geen screening plaats. In het St. Antonius 
en de kring van ziekenhuizen om hen heen 
komen meerdere patiënten per week te laat 
binnen omdat die al een PSA tussen de 50 en 
de 100 blijken te hebben. Daar zijn soms zelfs 
patiënten waarbij door de huisarts wel over 
PSA gesproken is maar de PSA-test niet is 
afgenomen. Je sociaal-economische status, zo 
stelde van den Bergh, bepaalt of je in aanraking 
komt met PSA. Die praktijk botst met het bewijs 
uit de ERSPC-studie, die een 21% reductie van 
prostaatkanker aantoonde indien er sprake zou 
zijn van screening. Ook is het aantal mensen 
dat je moet screenen om er iemand op tijd uit 
te pikken vergelijkbaar met de wél ingevoerde 
mammascreening en toch doen we geen 
screening op prostaatkanker. Ook is het risico 
op overbehandeling inmiddels kleiner geworden 
door de steeds betere behandelmethoden, zo 
stelde van den Bergh. Van den Bergh pleitte 
er voor dat zolang screening om politieke of 
financiële redenen niet haalbaar is, iedere man 
het verdient om op de hoogte te zijn van het feit 
dat PSA bestaat en de voor- en nadelen kent. Die 
omschreef van den Bergh als volgt:

Mogelijk voordeel: Vroeg prostaatkanker vinden 
die later problemen zou geven

Mogelijk risico: onnodig in de medische molen, 
onderzoeken en zelfs behandeling

Verder stond van den Bergh stil bij de 
ontwikkelingen op het gebied van biopten, 
het gebruikt van de MRI- scan en de PSMA-
PET scan in combinatie met Gallium-68 als 
middel voor opsporing en behandeling van 
prostaatkankercellen. Tot slot besprak van den 
Bergh de in zijn optiek op termijn onvermijdelijke 
centralisatie van de prostaatkankerzorg. 
Van den Berg: ’Het gaat niet alleen om het 
aantal operaties, kijk naar gehele traject. Laten 
we vooral ook data gaan bijhouden. Op dat 
gebied kunnen we in Nederland nog wat leren 
van Zweden met zijn nationale prostaatkanker 
database’.

De vrijwilligersdag werd afgesloten met voor 
de liefhebbers een bezoek aan het Openlucht 
Museum. De organisatie kan terugkijken op een 
geslaagd evenement. n

Dr. Roderick van den Bergh: Je sociaal-economische situatie bepaalt 
of je in aanraking komt met PSA

IEDERE MAN HET VERDIENT OM 

OP DE HOOGTE TE ZIJN VAN HET 

FEIT DAT PSA BESTAAT
27
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Tijdens de lotgenotenbijeenkomst van 12 november 2018 bij inloophuis 

Carma in Naaldwijk was er veel belangstelling. 

 Aart J. van Dijk

Met 20 lotgenoten gingen we van start. 
Iedere lotgenoot vertelde hoe de situatie met 
betrekking tot zijn prostaatkanker was. Altijd 
weer boeiende verhalen. Toen Huub Seelen aan 
de beurt was, vertelde hij dat hij de advertentie 
in een Naaldwijks huis aan huis blad had gelezen 
en besloten had om naar de bijeenkomst te 
komen met een duidelijk doel: ‘Ik ben hier niet 
naartoe gekomen omdat ik nog problemen heb 
met de prostaatkanker, nee ik kom hier vertellen 
dat ik geen last meer heb van prostaatkanker 
om zo de andere lotgenoten een hart onder 
de riem te steken. Er is (voor mij) een leven na 
prostaatkanker!’. Dat was reden om Huub te 
interviewen.

Huub (79 jaar) en zijn vrouw Maria (76 jaar) 
hebben al 54 jaar een goede relatie en hebben 
twee dochters en drie kleinkinderen. Huub had 
samen met zijn twee broers een tuindersbedrijf. 
Toen de dochters groter werden bleek dat zij 

niet in hun vaders voetsporen zouden treden. 
Dat was voor Huub reden om na verloop van tijd 
het tuindersbedrijf te verlaten en als adviseur 
in dienst te treden bij een adviesdienst op 
tuindersgebied.

Actief in z’n vrije tijd
Hij was de eerste adviseur die in het Westland 
adviseerde om op steenwol te gaan telen in 
plaats van op aarde. Dat advies is in de loop 
van de tijd door velen overgenomen. Ook in zijn 
vrije tijd is Huub actief. In zijn nabije omgeving 
is er langs een weg een smalle groenstrook met 
een schutting van 850 meter. Huub verzorgt 
deze schutting door deze vol te hangen met 
geraniums en deze ook regelmatig van water te 
voorzien en te onderhouden. 
Huub is ook in het buitenland actief via PUM 
(organisatie van Nederlandse senior experts die 
wereldwijd de armoede bestrijden). Zo’n 9 jaar 
geleden is het project Female Farmers ›

Het is maar goed dat we HET vroeger heel veel hebben gedaan!’

Lotgenoten een hart onder 
de riem steken
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opgestart op Bali. Met dit project worden 
(inmiddels ruim 100) vrouwen begeleid met 
het kweken van groenten in hun leefgebied, 
waardoor ze een eigen inkomen kunnen 
verwerven. Het project is in een stichting 
opgenomen. De stichting bestaat uit vrouwen 
met als uitzondering de voorzitter. En ja, die 
voorzitter is Huub, daar zou je toch jaloers van 
worden? 
Maria heeft vele jaren in het onderwijs gewerkt 
als lerares Biologie en Scheikunde.

Huub werd weer positief
In april 2007 werd Huub met een te hoog PSA 
geconfronteerd. Deze liep zelfs op naar 47. In 
het Reinier de Graaf Gasthuis werd twee keer 
een aantal biopten genomen. Beide keren zijn 
er geen kwaadaardige biopten aangetroffen. 
In september 2007 zijn er in het Erasmus MC 
opnieuw biopten genomen. Van de dertien 
biopten bleek er toen één kwaadaardig te zijn 
met een Gleason score van negen. 
De uroloog stelde een operatie voor en voerde 
de operatie uit via een snee van navel tot 
schaamstreek. Tijdens de operatie werden de 
relevante lymfeklieren getest, die goed bleken 
te zijn. Maria werd daarover, nog tijdens de 
operatie, geïnformeerd. Volgens de chirurg 
was het lastig geweest om de prostaat te 
verwijderen, omdat ‘deze moeilijk bereikbaar 
was’. Ook bleek dat een snijvlak niet schoon was. 
Een paar maanden later heeft Huub in het 
Reinier de Graaf Gasthuis 33 bestralingen 
gehad. Huub: ‘Ik bereidde me er op voor 
dat ik niet oud zou worden, de andere drie 
prostaatkankerpatiënten met wie ik tijdens mijn 
opname de kamer deelde, waren inmiddels 
overleden’. Maar de PSA was inmiddels < 0,01, 
onmeetbaar laag. Via de huisarts laat hij nu 
tweemaal per jaar de PSA controleren.
Maar er stond weer een reis naar Bali op het 
programma. Drie dagen nadat de bestraling was 
beëindigd vertrok Huub naar Bali. Daar kreeg 
Huub het weer naar zijn zin en werd hij weer 
positief. 

Open naar de omgeving
Maar hij was na de operatie impotent en 
incontinent geworden. Dat ontlokte Maria de 
uitspraak: ‘Het is maar goed dat we HET vroeger 
heel veel hebben gedaan!’. Huub en Maria zijn 
naar hun omgeving open geweest, maar de 
kleinkinderen hebben ze de eerste jaren niets 
verteld over de ziekte van opa, ze waren nog te 
jong en opa was alles voor ze. Ze zouden het 
niet hebben begrepen en het zou hen overstuur 
hebben gemaakt. 

Wat de incontinentie betreft was het in het begin 
wel even wennen. In de eerste nacht thuis na de 
operatie sliep Huub op de logeerkamer met een 
katheter waarmee zijn urine in een urinezak werd 
opgevangen. De volgende morgen zag Maria 
dat de urinezak leeg was. Dat begreep ze niet. 
Wat was er aan de hand? Bij inspectie bleek dat 
de katheter losgeschoten was en de urine er aan 
de onderkant van het bed was uit gekomen. Niet 
leuk, vooral omdat Maria daar een aantal van 
haar aquarellen had uitgespreid. Die hebben het 
niet overleefd. 

Huub en Maria: ‘Met de 
kinderen en kleinkinderen 
gaat het goed. Ook 
met hun relatie! Wij 
spelen met en genieten 
van elkaar, zodat het 
nu leuk is. We weten 
wat de ander leuk 
vindt. Men zegt dat 
we dat uitstralen!’. Is Huub veranderd? Maria: 
‘Nauwelijks, alleen schiet hij tegenwoordig 
weleens een enkele keer uit zijn slof, dat was 
vroeger niet het geval!’. 

Enkele dagen na het interview zijn Huub en 
Maria vertrokken naar Bali voor een fijne en 
warme vakantie. Bijkomend voordeel voor Huub 
is dat hij daar minder last heeft van incontinentie 
omdat, vanwege de warmte, een deel van het 
lichaamsvocht verdampt tijdens het fietsen. n

Huub tussen de dames op Bali 

Maria en Huub 

VAN DE DERTIEN 

BIOPTEN BLEEK ER ÉÉN 

KWAADAARDIG TE ZIJN
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WIJ ZIJN OOK ACTIEF OP SOCIAL MEDIA 

Op de hoogte blijven van ons nieuws? 
Volg ProstaatKankerStichting.nl dan op;

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

Jannie Orriëns (regiovertegenwoordiger PKS) 
fungeerde als gespreksleider van de uit zeven 
vrouwen bestaande groep. Het was een goede 
uitwisseling van ervaringen en delen van emotie, 
iedereen heeft een eigen beleving. 

We hoorden van elkaar hoe de prostaatkanker 
was ontdekt, hoe de communicatie met de 
arts(en) verliep (en waar verbetering in de 
communicatie nodig zou zijn). Het verdere 
verloop, de behandelingen en wat dat doet 
met je partner. Maar ook wat het met jou doet, 
hoe toekomstplannen ineens in duigen vallen, 
en je oploopt tegen de consequenties van de 
behandelingen van je partner. 

Je bent niet de enige
Het geeft lucht aan je emotie te beseffen dat je 
niet de enige bent die dit overkomt. Dat helpt bij 
het ‘een plaats geven’ aan alles wat er is gebeurd 
en nog gebeurt… 

Een geslaagde waardevolle middag!
Alle aanwezigen gaven aan mee te willen doen 
aan de volgende bijeenkomsten. 
(16 april, 11 juni, 24 september en 19 
november 14 – 16 uur zelfde locatie)
Irma Boogh (regiovertegenwoordiger PKS) bood 
Jannie een kleine attentie aan vanwege de ‘start’ 
van deze partnercontacten (‘Hoe gaat het met 
jou?’) Het is de bedoeling van PKS dat deze op 
meer locaties van start zullen gaan.

Tegelijkertijd vond in een andere zaal een 
Rondetafelgesprek plaats van en voor mannen 
met prostaatkanker (gespreksleider Ton Orriëns, 
(regiovertegenwoordiger PKS), waarbij namens het 
bestuur van PKS Harry Boogh aanwezig was. 

De volgende Rondetafelgesprekken vinden 
eveneens op bovengenoemde data plaats. n

In het Inloophuis Oude IJssel in 

Doetinchem vond op 19 februari 

voor de eerste keer een bijeenkomst 

plaats met partners van mannen met 

prostaatkanker.

WAT HET MET JOU DOET, 

TOEKOMSTPLANNEN 

VALLEN IN DUIGEN

De ‘start’ van partnercontacten

Goede 
uitwisseling 
van ervaringen

Irma Boogh (r) biedt Jannie Oriëns een presentje aan
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 Harry Boogh

IKNL, Integraal Kankercentrum Nederland, is de 
organisatie in Nederland die heel veel gegevens 
verzamelt over het vóórkomen van en de 
behandeling van kanker. 
De analyse van al die gegevens en de conclusies 
eruit worden teruggekoppeld aan medisch 
professionals, zorginstellingen, beleidsmakers 
e.a. Het doel is met elkaar te komen tot 

verbetering van de oncologische en 
palliatieve  zorg.

Tja, dan zeg je geen nee op die vraag. 
Niet wetend wat er daarna allemaal nog volgt!
Beiden zijn wij gebeld, ieder op een ander 
moment. Zo’n halfuur tot drie kwartier per 
interview. Dan wordt het stil en neemt de 
nieuwsgierigheid toe wat de interviewster van 
het verhaal zal maken. Het duurde niet heel › 

Ergens in het najaar 2018 kwam ineens de vraag of wij, ikzelf en mijn partner, mee 

zouden willen werken aan een telefonisch interview. Het resultaat daarvan zou dan 

gebruikt worden voor een door IKNL samen met NFK uit te geven boekje 

'Kankerzorg in Beeld: over leven met en na kanker'. 

HET DOEL IS TE KOMEN 

TOT VERBETERING VAN 

DE ONCOLOGISCHE EN 

PALLIATIEVE ZORG

Hoe een boekje over kankerzorg ontstaat

Kankerzorg in beeld
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lang toen per mail de teksten terug kwamen 
met de vraag of een en ander klopte. 
Wij waren onder de indruk van het resultaat! 
Hoe iemand uit zomaar uit een telefoongesprek 
zo’n fantastische samenvatting kon maken! 

Nieuwe uitnodiging
Dat was het dus, dachten wij. Maar een paar 
weken later kwam er een nieuwe vraag.
De uitgever had bedacht dat het leuk zou zijn om 
bij de verhalen ook een foto te plaatsen. Eerder 
heeft IKNL soortgelijke boekjes uitgegeven, maar 
de inhoud bleef altijd beperkt tot louter cijfers en 
grafieken met toelichting.
Achter al die cijfers gaan echter patiënten, 
mensen dus, schuil. Daarom was het idee 
ontstaan om nu de cijfers te illustreren met 
verhalen van patiënten en hun portret.
Kortom, er kwam een nieuwe uitnodiging. 
Meedoen aan een professionele fotoshoot. 
Dan zeg je weer geen nee en dus naar Utrecht, 
het kantoor van IKNL. Wij werden ontvangen in 
een zaaltje waar meer genodigden klaar zaten 
en een visagiste druk doende was om ervoor te 
zorgen dat van iedereen het gelaat prima op de 
foto zou komen. En dan het fotograferen zelf. 
Zorgvuldig werden verschillende achtergronden 
en houdingen uitgeprobeerd totdat na zo’n drie 
kwartier het beste resultaat kon worden gekozen. 

Opnieuw een mail
Dat was het dus, dachten wij weer. Maar nadat 
wij eerst formeel toestemming hadden gegeven 
dat ons verhaal en de gekozen foto ook 
daadwerkelijk voor het boekje gebruikt mochten 
worden, kwam er opnieuw een mail: onze foto 
werd zó mooi gevonden dat de uitgever die foto 
voor de cover van het boekje wilde gebruiken 
en of wij daarin toestemden. Tja, en dan zeg je 
opnieuw geen nee.
Als dank voor alle medewerking en toestemming 
kregen wij bovendien de uitnodiging om gast 
te zijn tijdens het 4e Nationale 
Kankeroverleverschap Symposium voor medisch 
professionals, patiëntenorganisaties en andere 
stakeholders. Tijdens dat symposium zou 
het boekje officieel het daglicht zien. En zo 
geschiedde.

Mee blijven doen
De boodschap tijdens het symposium, tot 
uitdrukking gebracht in de ondertitel van het 
boekje, was: ‘heb ook aandacht voor de patiënt 
nadat de behandeling is afgesloten’. Gevolgen 
van behandeling kunnen lang nawerken of zich 
pas veel later alsnog voordoen. Nawerkingen 
kunnen van lichamelijke en mentale aard zijn 

en vaak hebben de mensen om je heen of je 
werkgever geen idee welke invloed de ziekte op 
je kan hebben, ook veel later nog. Het belang 
dat de samenleving zich daarvan bewust is 
neemt alleen maar toe. Want, en ik citeer het 
rapport, inmiddels leven er 800.000 mensen 
in Nederland die de afgelopen twintig jaar de 
diagnose kanker kregen en naar verwachting 
zullen er in 2030 bijna één miljoen mensen zijn 
die kanker hebben of hebben gehad. Door 
nieuwe en betere behandelingsmogelijkheden 
neemt van jaar tot jaar de levensverwachting 
voor kankerpatiënten toe. Wie kanker overleeft 
wil blijven meedoen en verdient begrip. Het 
symposium was een pleidooi voor toenemende 
nazorg. Iedereen, de eigen omgeving van de 
(ex-)patiënt, de behandelaar, de werkgever enz. 
mag zich best meer verdiepen in de hobbels 
waarmee patiënten en hun naasten te maken 
hebben of later alsnog kunnen krijgen. Want voor 
hen duurt een hobbel niet even. Daar worden zij 
elke dag opnieuw aan herinnerd. n

ProstaatKankerStichting.nl behartigt de belangen 
van (ex-)prostaatkankerpatiënten en hun naasten. 
Aandacht voor de gevolgen van prostaatkanker 
komt aan bod tijdens bijeenkomsten in 
inloophuizen, via ervaringsverhalen van 
lotgenoten, via de uitvragen van ‘Doneer 
je ervaring’ (van NFK), via presentaties op 
de jaarlijkse PKS Donateursdag en tijdens 
bijeenkomsten speciaal voor partners van 
patiënten. 

‘HEB OOK AANDACHT 

VOOR DE PATIËNT NADAT 

DE BEHANDELING IS 

AFGESLOTEN’
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 Berrie van der Heide

Denk je aan een huisarts, dan denk 

je aan een arts, al dan niet in een 

groepspraktijk die aanspreekbaar is 

voor klachten of vragen over griep tot 

diabeteszorg. 
 
Een gespecialiseerde huisarts, die kom je maar 
weinig tegen. Als die specialisatie dan ook nog 
gericht is op mannen en meer in het bijzonder 
medische seksuologie en functionele urologie 
(zoals prostaatproblemen, plasklachten en 
bekkenbodemklachten), dan is er alle reden voor 
de redactie van Nieuws om een verhaal te halen. 

Zijdeur
Wij spraken met Bert-Jan de Boer, mede-
eigenaar van Mannenkliniek de Boer in Bilthoven, 
waar de praktijk is gevestigd. De andere eigenaar 
is Rick Zimmermann, een bedrijfskundige, die 
organisatorische kant regelt. Direct valt al op dat
de locatie van de praktijk ook een bijzondere is: 
geen praktijk in een wijkgezondheidscentrum 
maar een vestiging in een gebouw op het terrein 
van voormalig herstellingsoord Berg en Bosch. 
Vanuit de wachtkamer kom je in de spreekkamer 
van Dr. de Boer maar na afloop kan de patiënt 
via een zijdeur eenvoudig en ongezien het pand 

weer verlaten. De Boer: ‘De patiënt laat hier 
in de spreekkamer zijn emoties nog wel eens 
gaan en wat je niet wilt is dat de patiënt die nog 
zichtbaar een traan gelaten heeft, dan langs een 
wachtende in de wachtkamer de praktijk weer 
moet verlaten’. Daar is dus over nagedacht.  

Vergoeding zorgverzekeraar
De dienstverlening van Mannenkliniek de 
Boer wordt volledig vergoed door de meeste 
verzekeraars, zonder dat het eerst ten koste 
gaat van het eigen risico op de zorgpolis. Alleen 
patiënten van De Friesland Zorgverzekeraar en 
DSW moeten de consultkosten zelf betalen.
Bron: Mannenkliniek De Boer

Drempel
De Boer vertelt: ‘Ik ben al 40 jaar huisarts en 
ben in Maarssen 33 jaar huisarts geweest. Ik heb 
aanvullend een internationale studie medische 
seksuologie gevolgd en ben gepromoveerd in 
2004 op een onderzoek naar erectieproblemen 
en de eerstelijns gezondheidszorg. Uit dat 
onderzoek bleek onder meer dat heel veel 
mannen te lang rondlopen met die problemen. 
Om allerlei redenen maar soms ook simpelweg 
omdat de huisarts een vrouw bleek te zijn. Voor 
sommige mannen is dat, zo bleek, een extra 
drempel. Die drempel nemen we weg met onze 
mannenkliniek.’ ›

Mannen-
kliniek 
de Boer

Bijzonder concept in de eerstelijnszorg

Mannenkliniek de Boer in Bilthoven
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Nominatie Het Innovatiefonds 
Zorgverzekeraars
In 2015 werd de Mannenkliniek de Boer 
genomineerd door het Innovatiefonds 
Zorgverzekeraars voor hun periodieke 
innovatieprijs. Uit de nominatie: 
‘Deze zorg is landelijk, laagdrempelig, kwalitatief 
hoogwaardig, voor alle mannen toegankelijk 
en goedkoper dan gelijkwaardige zorg door 
een uroloog in het ziekenhuis. De gemiddelde 
kostenbesparing is 46,5%.
De kliniek werkt samen met huisartsen, urologen, 
bekkenbodemtherapeuten en de Proctoskliniek. 
Door deze samenwerking worden minder 
mannen doorverwezen naar de tweede lijn: 
het landelijke verwijscijfer van huisarts naar 
urologie is 7,9%, het landelijke verwijscijfer van 
Mannenkliniek de Boer naar urologie is 2,8%. 
De mannen die door Mannenkliniek de Boer 
worden doorverwezen komen daadwerkelijk voor 
tweedelijns zorg in aanmerking (bijvoorbeeld 
testis- en prostaat carcinoom). Hierdoor blijft 
de overgrote meerderheid van de mannen 
na afloop van de specialistische zorg door 
Mannenkliniek de Boer onder de hoede van de 
eerstelijnsgezondheidszorg.’
Bron: 
https://www.innovatiefondszorgverzekeraars.nl

Huisarts wees neutraal!
Naast zijn werk in de mannenkliniek is de 
Boer de afgelopen jaren ook actief als docent 
huisartsengeneeskunde en betrokken bij de 
expertgroep Seksuele Gezondheid en SOA 
verbonden aan de  huisartsenkoepel NHG.
Over prostaatkankerzorg zegt de Boer: ‘De 
huisarts moet een neutralere positie in gaan 
nemen als het gaat om prostaatkanker. De 
huisartsenzorg is in Nederland als je dat vergelijkt 
met andere landen supergoed geregeld. Maar als 
het gaat om de diagnose van prostaatkanker zie 
ik nog teveel dat de huisarts als een hellebaardier 
bij de toegangspoort naar de PSA-test staat. 

Niet zo vreemd, want de richtlijn voor huisartsen 
is op dat gebied nogal gericht op het innemen 
van een afwachtende houding. Dat moet echt 
veranderen in die zin dat de huisarts er moet zijn 
voor voorlichting en uitleg over voor- en nadelen 
van PSA-test en vervolgonderzoek. Huisarts, wees 
neutraal! Zeker nu vervolgonderzoek mogelijk 
met MRI-gestuurde biopten die veel minder 
belastend en risicovol zijn dan de ouderwetse 
biopten, die lukraak vaak wel acht keer genomen 
worden.’ 

NHG-richtlijn
Op de vraag wat de Boer in het algemeen vindt 
van de NHG-richtlijn over plasklachten (waarin 
ook een onderdeel over prostaatkanker staat) 
is de De Boer duidelijk: ‘In mijn praktijk krijgt 
iedereen boven de 40 een PSA-test. Dat is dan 
ook een geselecteerde populatie wat betreft 
leeftijd en met klachten. Daardoor heb ik er al 
een paar keer iemand uit kunnen pikken met 
prostaatkanker die ik gemist zou hebben als ik de 
richtlijn had gevolgd. Er ontwikkelt zich gelukkig 
veel op het vlak van diagnose door de huisarts. 
Kijk naar de keuzehulp die vorig jaar is ontwikkeld 
door de ziekenhuizen CWZ, Radboudumc en 
Maasziekenhuis Pantein en een groepspraktijk 
van huisartsen (red.: zie Nieuws 29, artikel ‘Pilot 
levert verbeterde keuzehulp PSA-test op). Dat 
wordt nu landelijk uitgerold en er wordt getracht 
de informatie op thuisarts.nl, de patiëntensite van 
het NHG, te combineren en te verbeteren, omdat 
het aantoonbaar heeft geleid tot een betere 
kwaliteit van de diagnose in de huisartsenpraktijk. 
Ongetwijfeld is die keuzehulp straks bij een 
update ook onderdeel van de NHG-richtlijn.’

Ambassadeur
De Boer tot slot: ‘Wat grappig is dat, nu de 
praktijk wat langer draait, ik zie dat ik ook soms 
ambassadeur van mijn patiënten wordt. Die 
weten soms de weg naar mijn praktijk te vinden 
als ze er met hun huisarts of specialist niet 
uitkomen. Ik kan dan vaak vanuit mijn specialisme 
een bemiddelende rol vervullen.’ n

Dr. Bert-Jan de Boer: ‘In mijn praktijk krijgt iedereen boven de 40 
een PSA-test.’

ALS HET GAAT OM DE DIAGNOSE 

VAN PROSTAATKANKER 

STAAT DE HUISARTS ALS 

EEN HELLEBAARDIER BIJ DE 

TOEGANGSPOORT NAAR DE PSA-

TEST
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Bijeenkomsten Waar Plaats Datum Tijd      

Spreekuur prostaatkanker Toon Hermans Huis Tiel 27 juni 10.00/12.00
Lotgenotenbijeenkomst Vicki Brown Huis Den Bosch 27 juni 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst HMC Antoniushove Leidschendam 27 juni 14.00/16.00 
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 4 juli 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis ’t Praethuys Alkmaar 9 juli 10.30/12.00
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Maastricht 11 juli 19.00/21.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 15 juli 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Ziekenhuis Bernhoven Uden 16 juli 10.00/12.00
Lotgenotenbijeenkomst 
prostaatproblemen Inloophuis Den Helder Den Helder 17 juli 19.00/21.30
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Roermond 18 juli 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 1 augustus 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Maastricht 8 augustus 19.00/21.00
Lotgenotenbijeenkomst Maasziekenhuis Pantein Beugen 16 augustus 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 19 augustus 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst 
prostaatproblemen Inloophuis Den Helder Den Helder 21 augustus 19.00/21.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 5 september 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Midden Brabant Tilburg 9 september 14.00/15.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Carma Naaldwijk 10 september 15.30/17.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis ’t Praethuys Alkmaar 10 september 10.30/12.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Helianthus Dordrecht 12 september 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Maastricht 12 september 19.00/21.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Honingraad Breda 16 september 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 16 september 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Ziekenhuis Bernhoven Uden 17 september 10.00/12.00
Lotgenotenbijeenkomst 
prostaatproblemen Inloophuis Den Helder Den Helder 18 september 19.00/21.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Scarabee Leiden 19 september 10.30/12.30
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Roermond 19 september 14.00/16.00
Rondetafelgesprek 
prostaatkanker Inloophuis Oude IJssel Doetinchem 24 september 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Debora Delft 24 september 16.00/17.30
Spreekuur prostaatkanker Toon Hermans Huis Tiel 26 september 10.00/12.00
Lotgenotenbijeenkomst Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer 26 september 10.15/12.00
Lotgenotenbijeenkomst Vicki Brown Huis Den Bosch 26 september 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Bravis Ziekenhuis Roosendaal 26 september 19.00/21.00

Inloophuis in uw omgeving?
Er zijn veel plaatsen in ons land waar mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben, 
terecht kunnen voor diverse vormen van ondersteuning. 

Zoekt u een Inloophuis in uw omgeving kijk dan op IPSO.nl
Kijk voor verdere informatie op de website van het betreffende inloophuis.
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Waar schreven wij 
over de laatste 2 jaar?

Pag  Nr 30 maart 2019
5  HMC Thema avond met Ivan Wolffers
7  Arts bijspijkeren over rol voeding
13  IPSO Inloophuizen
14  Probach studie nadert afronding
23  PKS en PKSS (Suriname)
25  HDR salvage brachy HMC Antoniushove
31  A.R.T.Z.- ziekenhuizen samen voor diagnose
34   UMCU Theranostics met Lutetium-177-PSMA
36  EMBRAZE, samen sterk tegen kanker
38  NFK, wat doet dat precies?

Pag  Nr 29 december 2018
5  Combinatie spreekuur St Antonius
7  Ervaringen Herman Pfeifle
10  Donateurs dag
13  Prostaatkanker en homoseksualiteit
17  Theo de Reijke, Raad van Advies PKS
19  Onvoldoende eerstelijns PK zorg (huisarts)
23  Utrechtse studenten brengen cheque bijeen  
25  Ervaringsverhaal Bier-kers
29  Pilot verbeterde keuzehulp PSA-test
34  MRI Linac nieuw bestralingsapparaat
38  Oncokompas en palliatieve zorg
41  Ervaringsverhaal Hans Overbeeke

Pag  Nr 28 september 2018
6  10 aanbevelingen voor minder kans op kanker
7  Prostaatkanker Netwerk rond AvL
10  Samen beslissen bij mCRPC
13  NVU
15  Hyperbare zuurstof
17  PCNN al 2 jaar actief
27  Vast aanspreekpunt in ziekenhuis 
30  Patiënten versie EAU-richtlijnen
33  Opname geneesmiddel in basispakket
35  Prostaatkanker en verzekeren
38  Prokeus studie en behandelkeuze boekje 

Pag  Nr 27 Juni 2018
5  Gewoon in beweging blijven
7  Tweede MRIdian bij VUmc
10  Relaas vrijwilliger lotgenoten telefoon
12  Samen beslissen – de Kieswijzer
15  Vrijwilligers dag
17  Integraal Kankercentrum Nederland IKNL
23  Ballonnetje tussen prostaat en    
  endeldarm 
29  Het zit in de genen 
33   Waarom verschillende therapieën?
38  Powerpatiënt (vloeibaar biopt) 

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

Pag  Nr 26 maart 2018
5  Plasklachten geen aanwijzing prostaatkanker
10  Het deurknop gesprek
13  Sneller duidelijkheid tegen lagere kosten
15  Symposium regionale samenwerking
20  Vloeibaar biopt via circulerende tumorcellen
24  Kwaliteitsgroep ProstaatKankerStichting.nl
29  Case-management urologische oncologie
35  PEPPER-studie 
41  Veelbelovend onderzoek    
  computerdiagnostiek

Pag Nr 25 december 2017
5  Prostaatkankerzorg in de huisartsenpraktijk 
10  Urine-incontinentie na prostaatoperatie
12  Reacties van lezers over MDx test
14  Moleculaire analyse voor 
  pk-behandeling op maat
17  Wie betaalt voor dure medicijnen
21  Donateurs dag in teken van progressie 
  in pk-zorg
23  Partnerprogramma donateurs dag
29  Hordelopen
32  Nederlandse Kanker Registratie  (NKR) 
36  Overgewicht en prostaatkanker

Pag Nr 24 september 2017
5  Symposium PKS met visie op optimale zorg
9  Prostaatkankerzorg in Duitsland
12  Casemanager in de praktijk
15  DUOS
21  Vrijwilligers dag 2017
26  Diagnostische MRI
29  Twintig jaar PKS
32  MRI geleide focale therapie
35   Reacties PSMA PET scan 
37  MRI van de prostaat
40  Bewegen blijft belangrijk

Pag  Nr 23 Juni 2017
5  Snelle diagnose met de e-nose?
8  Pilot voeding in Flevoland
10  PSMA PET scan
14  Verspreiding kankercellen
17  Select MDx test beschikbaar
21  Aart Vorstenburg, weetgierige lotgenoot
26  HDR brachy plus uitwendige bestraling
28  Witboek EAU 
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In het vorige nummer van Nieuws stond 

op pag. 41 het ervaringsverhaal van 

Harry van der Werf met een beschrijving 

van zijn wedervaren tot en met de 

afspraak bij de anesthesist op 4 januari, 

ter voorbereiding op zijn behandeling 

met Brachy. Hieronder vertelt hij over 

de operatie en hoe het hem sindsdien 

vergaan is.

 Harry van der Werf

Op 29 januari werd ik om half elf op de 
dagbehandeling van het AMC verwacht en 
moest nuchter zijn. De behandeling zou om elf 
uur plaatsvinden. De nacht ervoor heb ik slecht 
geslapen. Na het opstaan heb ik mezelf nog een 
klysma geven. 
De oudste zoon van mijn vriendin heeft ons naar 
het AMC gebracht en ’s avonds weer opgehaald.
Eerst was er een opnamegesprek met een 
verpleegkundige, zij had meteen al een 
vervelende mededeling, de patiënt voor mij zou 
later behandeld worden. En ik dus ook. 
Ik moest de afdeling verlaten en om kwart over 

twaalf weer terug zijn. Mijn vriendin werkt in het 
AMC en vertelde dat er ook een museum was, 
museum Vrolijk, daar zijn we maar even gaan 
kijken.

Behandeling
Terug op de afdeling had ik trek maar mocht 
niets eten. Voordat de anesthesist mij kwam halen 
heb ik de operatiekleding aangedaan. 
In de tussentijd heb ik niemand gezien die vroeg 
hoe het ging of om te vertellen hoe lang het nog 
zou duren. Dat voelde niet patiëntvriendelijk. 
In de operatiekamer vertelde de anesthesist heel 
ontspannen wat er ging gebeuren terwijl hij het 
infuus aan in mijn arm aanlegde. 
De radiotherapeut vertelde dat ze de 
behandeling in twee delen ging doen omdat de 
vorige behandeling was uitgelopen. Haar collega 
zou het halverwege overnemen. 

Om half vijf werd ik 
wakker met een duf 
gevoel. Mijn vriendin 
zat naast me. De pijn 
viel mee, mijn keel was 
pijnlijk door een slang 
die was ingebracht. 
Twaalf uur na mijn laatste 
maaltijd mocht ik weer eten, twee beschuitjes en 
een kop thee. Veel drinken om goed te kunnen 
plassen. De tweede radiotherapeut die mij 
behandeld had kwam langs om te vertellen dat 
de operatie was geslaagd, er waren 54 zaadjes 
geplaatst. Hij zei dat plassen de komende ›

Vervolg Brachytherapy
VERVOLG ERVARINGSVERHAAL

DE VERMOEIDHEID BLEEF 

EN IK HAD EEN LICHTE 

PIJN IN MIJN ONDERBUIK
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dagen pijnlijk kon zijn en er iets bloed bij kon 
zitten. Gelukkig kon ik snel plassen, het was 
een schrijnend maar dragelijk gevoel. Om half 
zeven mocht ik naar huis. Tegen de pijn kon ik 
paracetamol innemen.

Weer thuis
Vroeg naar bed gegaan en om de twee uur 
geplast. Het duffe gevoel verdween in de loop 
van de dag. Maar de vermoeidheid bleef en 
ik had een lichte pijn in mijn onderbuik. Twee 
dagen heb ik paracetamol ingenomen. 
Doordat ik twee liter water per dag dronk moest 
ik overdag en ’s nachts vaak plassen wat een 
schrijnend gevoel gaf. Ik kon de plas niet lang 
ophouden. Maar gelukkig was ik niet incontinent.
De zaadjes in je prostaat zijn 100 % radioactief, 
hierdoor mag je geen direct contact hebben met 
zwangere vrouwen en kleine kinderen. Ook is 
aan te raden dat je partner een metertje uit de 
buurt blijft. Twee maanden is seks taboe daarna 
de eerste twee keer met condoom. De zaadjes 
nemen elke maand in activiteit af, na ongeveer 
een half jaar werken ze niet meer. Voor wanneer 
ik binnen een half jaar zou gaan vliegen heb ik 
een brief meegekregen waarin wordt uitgelegd 
waardoor de poortjes op het vliegveld eventueel 
afgaan.
Na twee weken heb ik geprobeerd om een stukje 
te fietsen, dat ging goed, over hobbels fietsen 
was niet prettig. Ook was er een eerste erectie. 
Door meer overdag te drinken en minder 
‘s avonds hoefde ik er ’s nachts nog maar één 
of twee keer uit.

Controle
Na vier weken was ik weer terug bij de 
radiotherapeut. Vooraf een CT-scan laten maken. 
Ik vroeg of alle zaadjes nog aanwezig waren. Zij 
antwoordde dat er soms door uitplassen wat 
zaadjes meekomen, maar dat dit verder geen 
effect heeft. Eind april opnieuw een afspraak bij 
de radiotherapeut. Tevoren bloedprikken, kijken 
of de PSA gedaald is. Hierna twee jaar lang om 
de drie maanden controle bij afwisselend de 
uroloog of radiotherapeut, daarna acht jaar elk 
jaar controle.

Zes weken na de behandeling
Tegen iedereen vertel ik dat het goed gaat. 
Plassen moet ik nog wel vaak en kan het niet 
lang ophouden, kleine beetjes en de straal is 
niet erg hard. Binnen een jaar komt dat wel goed 
volgens de radiotherapeut. Ik blijf nog wel moe 
en lig om de dag een uurtje op de bank. Als het 
zo blijft mag ik niet klagen. Ik hoop dat het wel 
beter gaat worden, met name het ophouden van 

de plas. Zodra ik ergens anders ben, hou ik in de 
gaten waar toiletten zijn. 

Getipt door PKS ben ik samen met mijn vriendin 
naar een bijeenkomst gegaan voor mannen met 
prostaatkanker in Almere. Het doel was om over 
je ervaringen te praten. Voor mij was dit erg 
zinvol omdat iedereen het anders beleeft. Er 
wordt een tweede bijeenkomst georganiseerd 
waar ik ook zeker heen ga. Ik denk erover om 
me op te geven voor het lotgenotencontact om 
mijn ervaring te delen en te proberen vragen te 
beantwoorden waar lotgenoten mee zitten.

Zal ik genezen van (prostaat) kanker? Ben ik bang 
dat het (nog ergens anders) terugkomt? Een klein 
beetje wel.

Ik blijf kankerpatiënt
Door mijn verhaal te vertellen hoop ik duidelijk 
te maken dat – zeker wanneer prostaatkanker in 
een vroeg stadium ontdekt wordt - er nog veel 
mogelijk is en dat de kans op genezing groot is. 
Laat regelmatig je PSA checken.
Tenslotte wil ik mijn vriendin bedanken voor haar 
goede zorgen. En de twee radiotherapeuten 
van het AMC, voor de ontspannen sfeer, 
de antwoorden op vragen en de geslaagde 
behandeling. n

WAT IK WEL WEET IS DAT IK 

KANKERPATIËNT BEN EN DAT IK 

KANKERPATIËNT BLIJF
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