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8 OKTOBER 2019
DE AGNIETENHOF, TIEL

LANDELIJKE DONATEURSDAG 
PROSTAATKANKERSTICHTING.NL

INLEIDING

• Hartelijk welkom op de jaarlijkse donateursdag van 
ProstaatKankerStichting.nl (PKS)

• Wat heeft PKS mede dankzij uw donaties dit jaar bereikt?

• Bedankt alle vrijwilligers van PKS

• Speerpunten 2020 

• Meer informatie of meer betekenen? Loop even langs bij de 
stand van PKS
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Introductie op programma donateursdag
8 oktober 2019 in Tiel

Harm Kuipers

WIE IS HARM KUIPERS?

• Nu 70+, maar in mijn jonge jaren schaatser (WK 1975)

• Na artsexamen in 1976 tot emeritaat in 2013 werkzaam aan 
Universiteit Maastricht als arts-onderzoeker en hoogleraar

• Vrijwilliger PKS sinds 2010

 Lid redactie Nieuws

 Lid kwaliteitsgroep
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Waarom vrijwilliger bij PKS?

In 2010 diagnose PK, hormoonbehandeling en 
uitwendige bestraling

2011 slokdarmkanker, voor recidief in 2012 chemo plus 
bestraling

Wilde kennis en ervaring gebruiken om anderen te 
helpen

Hoe gaat het nu? 

Jaren beginnen te tellen, maar ook (late) gevolgen van 
behandelingen geven wat fysieke ongemakken en 
beperkingen. Maar…. actief blijven en genieten van wat 
wel gaat!

KWALITEITSGROEP

• Lotgenoten met medische achtergrond of werkzaam in zorg

• Volgt ontwikkelingen op gebied van PK op de voet

• Geeft advies aan bestuur:

 bijv. bij voorgenomen overheidsmaatregelen, bij nieuwe 
ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling

 Helpt standpunten opstellen (bijv. zorg concentratie, meting 
PSA, bewustwording; inzet MRI bij diagnostiek, enz. geeft 
input en advies bij keuzehulpen)

 Stuurt steunbrieven bij subsidieaanvragen van 
onderzoeksvoorstellen (o.a. erfelijkheid, nieuwe diagnostiek 
en behandeling) 

 Betrokken bij richtlijnen van bijv. NVU, NVMO

• Deelname in redactie NIEUWS, bijdrage teksten op website
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ONTSTAAN VAN PROSTAATKANKER

• Door fouten in stukjes DNA betrokken bij groei en celdeling

• DNA is een wenteltrapvormige chemische structuur en bevat 
gecodeerde “handleiding” voor elke cel, o.a. celdeling 

• Door erfelijke aanleg (bijv BRCA gen), door externe factoren 
en bij celdeling kunnen foutjes in DNA ontstaan 

PROSTAATKANKER

• Wanneer er DNA foutjes in de programmering van celdeling 
ontstaan kunnen de cellen ongeremd blijven delen en 
spreken we van kanker

• De agressiviteit en groeisnelheid nemen toe naarmate er 
meer en ernstiger DNA fouten zijn ontstaan

• De verhouding tussen het aantal nieuwe cellen ten opzichte 
van hoeveel er in diezelfde periode afsterven bepaalt de 
netto groeisnelheid van de tumor; verdubbelingstijd
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GROEISNELHEID PK

• Ongeveer driekwart van alle PK (Gl ≤ 6) groeit langzaam 
(verdubbelingstijd van enkele jaren), zit binnen de prostaat 
en dan is actief volgen een goede optie

• De Gleason score kan in de loop van de tijd hoger worden 
omdat er nieuwe DNA fouten bij kunnen komen. Dat is te 
zien door bijv. snellere psa stijging of bij beeldvorming

• Bij Gl ≥ 7 vaak behandeling nodig, omdat de tumor zich 
agressiever gedraagt en sneller groeit (tumorverdubbeling 
minder dan een jaar tot enkele maanden)

ROL VAN TESTOSTERON

• Een belangrijke groei stimulerende factor voor 
prostaatkankercellen is testosteron

• Daarom bij gevorderde ziekte “hormoonbehandeling”, wat 
in feite anti-hormoonbehandeling is (ADT)

• We kunnen de testosteron productie onderdrukken, maar 
ook de werking op celniveau blokkeren

• De eerste presentatie getiteld “De behandeling van 
prostaatkanker met hormoontherapie” gaat over 
hormoonbehandeling bij PK
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PK KAN UITZAAIEN

• Bij hoge GS breidt proces zich uit en kunnen kankercellen 
met lymfstroom en bloedstroom worden meegenomen 
naar plaatsen elders in het lichaam

• PK zaait naast lymfklieren vaak uit naar botten (bijv. 
wervels)

• Botmetastasen kunnen veel pijnklachten geven met hoge 
impact op de de kwaliteit van leven

• De tweede presentatie van dr. Van Muilekom, getiteld “Pijn 
bij prostaatkanker”, gaat over dit aspect

CRPC

• Bij hormoonbehandeling worden de tumorcellen op een 
bepaald moment ongevoelig en stijgt psa weer

• Dan sprake van Castratie Resistent Prostaat Cancer of CRPC

• In 2010 was levensverwachting bij ontstaan van CRPC nog 
ongeveer anderhalf jaar

• Inmiddels zijn er verschillende behandelopties bij gekomen 
waardoor de levensverwachting aanzienlijk kan worden 
verlengd (o.a. enzalutamide, abiraterone, Ra223, PSMA, 
e.a.)

• Over ontwikkelingen gaat de laatste presentatie getiteld: 
“Prostaatkanker, wat biedt de toekomst?”
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KORTOM

• Er zijn vanmiddag interessante presentaties met veel 
nuttige informatie voor patiënten en hun naasten

• Ik wens u een interessante en informatieve middag toe

• De verdere leiding is in handen van Ad Sitsen

8 OKTOBER 2019
DE AGNIETENHOF, TIEL

LANDELIJKE DONATEURSDAG 
PROSTAATKANKERSTICHTING.NL
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PROGRAMMA

Dagvoorzitter: Ad Sitsen
13.00 uur De behandeling van prostaatkanker met 

hormoontherapie door dr. Roderick van den Bergh, 
uroloog St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

13.45 uur Pijn bij prostaatkanker door Erik van Muilekom
MANP, verpleegkundig specialist, 
Antoni van Leeuwenhoek

14.30 uur Pauze, partnerprogramma in Waalfoyer met 
Henk Elzevier en Irma Boogh
Webcast in Grote zaal: ‘Houd zelf de regie bij niet te 
genezen prostaatkanker’
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LANDELIJKE DONATEURSDAG 
PROSTAATKANKERSTICHTING.NL

https://prostaatkankerstichting.nl/onlineprogramma/
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PROGRAMMA

Dagvoorzitter: Ad Sitsen

15.30 uur Prostaatkanker, wat biedt de toekomst?

door prof.dr.ir. Guido Jenster, hoogleraar 
experimentele oncologische urologie, 
Erasmus MC

16.15 uur Muzikale afsluiting door Bert van den Brink, pianist

16.45 uur Borrel
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