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Programma 

•   Prostaatkanker: gevolgen  
voor patient en partner 
•   Kunnen
 informatiebijeenkomsten hierbij
 helpen? 
• Nieuw onderzoek begeleiding  
van echtparen: welkom! 

• Vragen?   



Gevolgen van de behandeling  
voor de patient 
Lichamelijk 
Mentaal 
Sociaal/relationeel 







Lichamelijke gevolgen o.a.: 

Erectiestoornissen, osteoporose,
 opvliegers, verlies seksuele
 interesse, gewichtoename,
 bloedarmoede, vermoeidheid,
 verlies lichaamsbeharing 



“Als ik in de spiegel kijk, dan vraag ik me af: wie
 ben ik eigenlijk? Het is een verwarrende situatie,
 om jezelf niet meer te herkennen.” 

Navon L & A Morag (2003) Advanced prostate cancer
 patients’ 
. 



Mentale gevolgen o.a.: 

Cognitieve (geheugen- en
 aandachts-problemen), en
 affectieve symptomen,
 somberheid (56%).  

Elliott et al. (2010) J. Sex Med. 7:2996–3010. 



Sociaal relationeel gevolgen  
o.a.: 
Veranderingen in seksuele relatie,
 intimiteit.  

Elliott et al. (2010) Androgen deprivation therapy for prostate
 cancer: recommendations to improve patient and partner
 quality of life. J. Sex Med. 7:2996–3010. 



(over het algemeen!) Mannen
 trekken zich terug, zoeken minder
 affectie en minder lichamelijk
 contact met hun partners. 
Ze schamen zich vaak en willen
 hun problemen liever niet met
 hun partner bespreken. 



Dit leidt ertoe dat ook de partners
 gefrustreerd en depressief
 kunnen raken.  

Soloway CT et al. (2005) Sexual, psychological
 and dyadic 
qualities of the prostate cancer 'couple'. BJU Int
 95:780-785. 





Gevolgen van deze behandeling  
voor de partner 

Verlies van intimiteit is voor
 partners het grootste probleem 
Communicatieproblemen 



Communicatie 

Waar partners last van kunnen hebben is 
“het verschil in communicatie tussen partners,
 waarbij de een liefst openlijk over de ziekte
 en daarbij horende gevoelens wil praten en
 de ander het er het liefst zo weinig mogelijk
 over heeft.” 
Kornblith AB et al. (1994) Cancer
 73:2791-2802. 



Effect van een interventie programma (Lepore &
 Helgeson, 2006):  
RCT n= 250 mannen met prostaatkanker werden
 verwezen naar: 
• Groepsinterventie met voorlichting 
•  idem + discussie interventie 
•  Controle groep 

Eerder onderzoek 



• Na deelname aan een groep was er duidelijk
 vooruitgang op het gebied van mentale gezondheid,
 minder conflicten met partner en familie/vrienden,
 verhoogde self-efficacy over problemen gerelateerd
 aan kanker en minder stress. (Lepore & Helgeson,
 1999).  
• Meer mannen in interventie groep waren aan het
 werk (Lepore, 2003).  
• Minder seksuele problemen 
• Meer zelfvertrouwen (Helgeson, 2006).  

Eerder onderzoek 



Health related quality of life in Dutch men with  
prostate cancer  

Bert Voerman, Maarten Fischer, Adriaan Visser, Bert Garssen,
 George van Andel, Jozien Bensing 

Enquete in opdracht van pt vereniging Bert Garssen 

Eerder onderzoek door HDI 



Vooral mannen die hormoonbehandeling
 kregen hadden een slechter fysiek
 functioneren, last van vermoeidheid, pijn en
 problemen op het gebied van seksueel
 functioneren. Er was geen verschil tussen
 radicale prostatectomie en RT. 

Voerman et al conclusie: 



- De meerderheid wenste bijeenkomsten
 voor mannen en partners. 
- Een greep uit de opmerkingen: “belangrijk
 dat er iets voor partners gebeurt” “Graag
 aandacht voor jongere
 prostaatkankerpatient”  
“Het is heel fijn om met andere partners te
 kunnen praten” 

Garssen et al vraagstelling:  
Is er voldoende belangstelling voor bijeenkomsten  
bestemd voor partners en/of kinderen van mannen  
met prostaatkanker?  



Leven met gevolgen  
van hormoontherapie 

•   Wij onderzoeken de meerwaarde van
 informatiebijeenkomsten geleid door experts  

• Thema’s: hoe ga je om met vermoeidheid en of
 pijn? Hoe houd je meer energie? Voorbereid zijn
 op wat kan komen. Kanker heb je samen, hoe
 kun je elkaar hierbij helpen? Er zijn acht thema’s. 



Ervaringen van anderen 

“Je weet beter wat je te wachten staat,
 waardoor je zaken sneller op weet te
 lossen.” 

“Ik ben weer energieker, we doen weer
 meer leuke dingen samen” 



Expedient studie naar  
het effect van informatiebijeenkomsten op
 het welbevinden van mannen en hun
 partners:  

   U kunt zich  
  aanmelden via uw uroloog of

 via de onderzoeksverpleegkundigen Kitty en
 Bianca! Zij kijken of deelname voor u
 geschikt is, en kunnen u anders verwijzen. 

Meer informatie over de bijeenkomsten bij
 Mahmoed, zie foto of bij mij. 
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Vragen? 


