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Bestuur

Nieuwe tijden
Mijn eerste voorwoord voor Melanoom Nieuws. Mijn naam is Kim Sterkenburg en ik heb het genoegen om voor het
eerst namens het bestuur het voorwoord te schrijven voor het MelanoomNieuws.
Sinds maart ben ik aangetreden als bestuurslid van deze stichting. Doordat onze directeur Marcel van der Wielen voor
onbepaalde tijd ziek is gemeld en om alle zaken binnen de stichting door te laten lopen, hebben wij als bestuur een
aantal wijzigingen aangebracht. Astrid Nollen is per half april afgetreden als voorzitter en aangetreden aan ad interim

4

directeur en ik ben aangetreden van ad interim voorzitter.
2 april jl. hadden we onze Melanoom Infodag, het was een groot succes! Nog nooit waren er zoveel mensen, een
absoluut record en grote complimenten aan de organisatie van deze dag.
Momenteel zijn wij druk bezig met het schrijven van de nieuwe folder voor het Oogmelanoom. Deze folder wordt
in samenwerking gemaakt met de drie Oogmelanoom centra in Nederland. Wij verwachten dat deze nieuwe folder in
juli gereed zal zijn.
De afgelopen weken zijn wij als Stichting ook regelmatig in het nieuws geweest. Een van onze vrijwilligsters is
uitgebreid geïnterviewd door het RTL 4 Nieuws in een item over diagnoses van huisartsen en huidkanker.
Daarnaast was Astrid Nollen namens de Stichting aan het woord in De Monitor over de dure geneesmiddelen.
Als laatste wil ik alvast alle vrijwilligers attenderen op onze jaarlijkse vrijwilligersdag zet de datum maar in de agenda:
24 september. Meer informatie volgt binnenkort.
Voor ieder alvast een heerlijke zomer!
Kim Sterkenburg, voorzitter a.i.
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Medisch
NIEUWE TRIAL
VOOR
OOGMELANOOM

LANGE TERMIJN
RESULTATEN VAN
BEHANDELING MET
NIVOLUMAB

LANGE TERMIJN
RESULTATEN
DABRAFENIB+
TRAMETINIB

In het Leids Universitair Medisch Centrum

Nivolumab is een van de nieuwe middelen

Op het congres van de Amerikaanse

(LUMC) is een nieuwe trial gestart voor

ter

uitgezaaid

oncologen organisatie (ASCO) in Chicago

patiënten

melanoom.

melanoom. Het is een anti-PD1 middel,

in juni van dit jaar werden de lange termijn

Het gaat om een fase I onderzoek, waarbij

dat ervoor zorgt dat het eigen immuun-

resultaten gepresenteerd van een studie,

de veiligheid, werking en bijwerkingen

systeem actiever wordt in het verwijderen

waarbij de combinatie dabrafenib+ treme-

worden

van kankercellen.

tinib werd vergeleken met dabrafenib

met

uitgezaaid

onderzocht

van

het

middel

behandeling

van

LXS196, een zogenaamde proteine kinase

alleen.

C remmer. Geen chemotherapie dus.

Recent zijn de lange termijn resultaten

Het middel wordt in tabletvorm toege-

gepresenteerd van de behandeling met dit

Dabrafenib is een BRAF-remmer, trameti-

diend.

middel. Het gaat om 107 patiënten die

nib een MEK-remmer. Drie jaar na de start

maximaal twee jaar lang zijn behandeld.

van de behandeling waren nog 44% van

In aanmerking komen volwassen patiën-

Van hen waren 34% na vijf jaar nog in

de patiënten in de combinatiegroep in

ten met uitgezaaid oogmelanoom, met

leven. Bovendien lijkt het erop, dat er na

leven, tegen 32% van de patiënten die

tenminste één goed meetbare uitzaaiing

vier jaar nog nauwelijks mensen aan een

alleen dabrafenib kregen. Betere resulta-

en in goede conditie. Indien u denkt in

recidief overlijden.

ten werden verkregen als er in het blede

aanmerking te komen, vraag uw behan-

Bemoedigende resultaten. Het gaat hier

een normaal LDH-gehalte was en er

delaar naar de exacte, uitgebreide voor-

overigens wel om relatief kleine aantallen

minder dan drie lokalisaties van de uitzaai-

waarden voor deelname. Hoofdonderzoe-

patiënten, die bovendien niet allemaal de

ingen waren. In de combinatiegroep met

ker is dr H.W. Kapiteijn, internist-oncoloog

thans gebruikelijke dosering van 3mg/kg

deze kenmerken was de overleving na drie

LUMC.

per twee weken kregen.

jaar zelfs 62%.
•

Nederlandse trials vindt u op

Bron:

www.win-o.nl

F. Stephen Hodi,

Alle internationale trials op:

AACR congres april 2016)

www.clinicaltrials.gov

•

•
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Verslag

door Marti Rooijakkers-Oei

Zaterdag 2 april 2016

Landelijke Melanoom
Infodag
6

De organisatie had deze keer gekozen voor Casa 400 in bruisend Amsterdam. Daar begon de ontvangst om 12.00 uur
met een heerlijke lunch en gelegenheid om te praten met lotgenoten. Daarna kwam het sprekersgedeelte, ingeleid
door Astrid Nollen, voorzitter van Stichting Melanoom.

Observaties

Violeta Astratinei inzet voor de ‘patient advocacy’. Koen

Dr. Jan Willem de Groot, internist-oncoloog van de Isala

deed helder uit de doeken dat dit uitvoering geeft aan de

Kliniek Zwolle vertelde bevlogen over de nieuwste

promotie van patiëntenrechten, waarbij het doel is

ontwikkelingen in de behandeling van stadium III/IV.

toegang te krijgen tot betere zorg. Bij de besluitvorming

De lezing werd ondersteund door dia’s en begrijpelijke

over invoering van innovatieve behandelingen met verbe-

uitleg en de soms heerlijke humor maakte het verhaal wat

terde prognose als uitkomst, komen veel stakeholders aan

luchtiger. Daarnaast deelde dr. De Groot opmerkelijke

het woord en de Patient Advocacy strijdt hier voor de

observaties: door een combi van medicijnen waren er

rechten vanuit het patiëntperspectief.

minder bijwerkingen dan bij een solo-dosering en bij een
inoperabele uitzaaiing na de noodzakelijke bestraling

De afsluiting bestond uit de inspiratie die uitgaat van het

werd een betere werking gezien van de later ingestelde

citaat van wetenschapper Margaret Mead: “Never doubt

medicijnen.

that a small group of thoughtful, committed citizens can

Interessant was ook de insteek dat er overwogen zou

change the world; its the only thing that ever has.”

kunnen worden in een stadium III de meetbare uitzaaiing

Het is duidelijk dat er binnen de Stichting Melanoom geen

te laten bestaan om een indicatie van respons te geven

gebrek is aan nadenkende en betrokken leden!

over de ingestelde systemische therapie. Kortom, een
voordracht met een hoopvolle en positieve boodschap.

Bron van hoop
Na een korte pauze werd het programma hervat door

Patient advocay

workshops waarbij je kon kiezen uit de thema’s: oogme-

Hierna kwam Koen van Elst aan het woord, bestuurslid

lanoom, melanoom stadium I, II en III, de psychosociale

van Stichting Melanoom, die zich onder meern met

ondersteuning leeftijdsspecifieke thema’s van jongeren
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& het AYA platform of trials (experimentele behandeling).
Ik had gekozen voor de Trials - experimentele behandelingen door Henk Mallo, verpleegkundig specialist in het
AVL. De heer Mallo beschreef nauwkeurig waaraan de
experimentele behandelingen moeten voldoen en ook
kwamen hier weer interessante mogelijkheden en resultaten aan bod. Vanuit de uitleg sprak weer een bron van
hoop op nieuwe therapieën.
Napraten
Aan het eind van de lezingen was ruimschoots tijd
gereserveerd voor een drankje en een rondgang door de
stands, en natuurlijk napraten met lotgenoten, waarvan
dankbaar gebruik gemaakt werd. De dag was weliswaar
wat korter dan de voorgaande jaren maar niet minder
inspirerend en geslaagd. Ook nu weer kijk ik uit naar de
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volgende landelijke contactdag 2017 wat voor mij best de
hele dag zou mogen beslaan.
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door Sjaak (redactie: gegevens van de schrijver zijn bij de redactie bekend)

Omgaan met spanningen
rond de diagnose en
behandeling van
(uitgezaaid) melanoom

Sjaak

Mijn naam is Sjaak en ik ben 63 jaar. In 2013 bleek ik een

Je wapenen tegen het ergste

melanoom op mijn onderrug te hebben. Tegelijkertijd

Wanneer

werd een vergrote lymfeklier in mijn lies gevonden.

melanoom,

Ondanks operatieve verwijdering van de lymfeklieren in

behandeling waarvan nog onduidelijk is of die aanslaat,

die lies bleek er sprake van uitgebreide uitzaaiingen in

roept dit angst en onzekerheid op voor wat komen gaat.

mijn hoofd, buik en (vooral) longen. Na een behandeling

Vaak wordt die angst sterker in de aanloop naar een

met vemurafenib dat na enkele maanden uitgewerkt

afspraak met de oncoloog of chirurg als er een belangrijke

was, werd ik behandeld met ipilimumab. Deze immuno-

uitslag verwacht wordt. Mensen zijn dan geneigd zich op

therapie gaf ernstige bijwerkingen waardoor de behan-

het slechtst mogelijke nieuws voor te bereiden en staan

deling vroegtijdig gestaakt moest worden. Toch sloeg de

klaar om de klap van dat slechte nieuws op te vangen.

behandeling gelukkig goed aan en ben ik nu ruim een

Dat doen we omdat we het idee hebben dat we dat slech-

jaar zonder uitzaaiingen.

te nieuws niet aan kunnen als we er door verrast zouden

iemand

geconfronteerd

uitzaaiingen

van

een

wordt

met

een

melanoom,

een

worden. We willen voorspellen wat voor onheil er op ons
Ik heb onderstaand stuk geschreven op basis van mijn

afkomt en ons schrap zetten. Dan denken we controle te

eigen ervaringen en ervaringen van mensen uit mijn

hebben en het beter aan te kunnen.

omgeving met verschillende vormen van kanker.
Daarnaast verwerkte ik in het stuk kennis en ervaring uit
mijn vroegere werk als sociaal psychiatrisch verpleeg-

“Lijden aan het lijden dat we vrezen
doch dat nooit op zal dagen’

kundige. Het is niet zozeer de bedoeling u over de
persoonlijke belevingen van mijn ziekte te informeren,

Maar helpen we onszelf wel als we ons zo proberen te

maar meer om ervaringen en inzichten die ikzelf of via

wapenen tegen het ergste? Om voorbereid te zijn op wat

anderen heb opgedaan weer te geven in de hoop dat u

ons misschien te wachten staat, denken we door op hoe

als lezer daar ook iets aan heeft.

het zou zijn als we een vorm van kanker hebben die
ongeneeslijk is. Het kan dan lijken alsof dat in werkelijkheid al zo gaat gebeuren. En als we iets raars voelen in ons
lijf, wordt de angst misschien bevestigd dat er inderdaad
iets ernstigs aan de hand is. We voelen ons er ellendig bij
en blijven er over tobben. Mogelijk zien we onze begrafenis al voor ons, terwijl daar nog helemaal geen sprake van
is. En we krijgen er niet meer controle mee over onze
situatie. Eerder is het effect dat we de kans dat we slecht
nieuws krijgen overschatten en ‘lijden aan het lijden dat
we vrezen doch dat nooit op zal dagen’ (redactie: tekst uit
een kerkgezang).
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Zelf heb ik aan bovenstaande veel houvast gehad.

Onaangename spanningen

Gaandeweg mijn ziekteproces kreeg ik meer vat op het

Tussen partners en/of familieleden kan de band sterker

mechanisme van ‘willen voorspellen en me schrap zetten

worden door de confrontatie met een ziekte als kanker.

om de eventuele klap van het nieuws op te vangen’.

Maar het kan ook aanleiding zijn voor wrijvingen doordat

Natuurlijk had ook ik het nodig me mentaal in te stellen

de een anders omgaat met spanningen dan de ander.

op wat komen kon. Maar mijn inzicht hielp mij, mijn

De een wil er (veel) over praten en krijgt een onaangena-

hoofd niet (teveel) op hol te laten slaan en dus niet teveel

me spanning als dat niet lukt. De ander kan juist een

door te denken over ‘stel dat’, vóór er daadwerkelijk

onaangename spanning ervaren als hij/zij wel over de

slecht nieuw was.

problemen moet praten. Voor de een geeft het uiten van
emoties opluchting, voor de ander zijn emoties een beves-

Nachtelijk tobben

tiging van hopeloosheid en machteloosheid. De een zit

Als iemand ’s nachts tobt over een belangrijke uitslag of

uren achter elkaar op internet informatie op te zoeken

de consequenties van de diagnose, bestaat de kans dat

terwijl de ander juist niet teveel wil weten omdat hij/zij

het probleem nog groter en onoplosbaarder lijkt. ’s Nachts

het idee heeft dat dit alleen meer angst oproept. De een

werken de hersenen anders en kunnen we minder helder

houdt zich aan zijn/haar oncoloog, terwijl de ander de

en realistisch denken. Hierdoor zijn we kwetsbaarder voor

regie meer zelf in handen wil nemen, een second opinion

sombere gedachtes en gevoelens. Om die reden kan het

wil of behandeling bij een nog gespecialiseerder centrum.

ook verstandig zijn om ’s avonds laat of ’s nachts niet
(te lang) over de problemen met anderen te praten.
Na slecht nieuws
Als het nieuws dat we krijgen inderdaad slecht nieuws is,

“Sommige partners of familieleden
van iemand met kanker kunnen
zich machteloos voelen en toch iets
willen doen voor de zieke. ”

dan kan het zijn dat we ontredderd en wanhopig zijn en
angstig voor wat komen gaat. Het hele leven staat op z’n

Ook kunnen er spanningen ontstaan over keuzes.

kop. Maar als we ontredderd, angstig of boos reageren

Zeker als de zieke een volwassene is met een gezond

hoeven we daar niet in te blijven steken. Mensen (waar-

verstand, heeft die bij keuzeproblemen het laatste woord.

onder ikzelf) kunnen zelf verbaasd zijn hoe er na een

Maar hoe krachtig kun je daar, bij meningsverschillen, als

emotionele periode toch weer meer rust komt en een

partner of familielid tegenin gaan? Jou gaat het immers

gevoel dat ze de nieuwe situatie aan zullen kunnen.

ook aan welke keuzes gemaakt worden. Als iemand met

Ze beseffen dat het nu eenmaal is zoals het is en proberen

(mogelijke) kanker zich wel wil uiten maar dit moeilijk

er het beste van te maken. Ook is het zo dat wat je te

vindt naar mensen die (te) dichtbij staan, kan het soms

wachten staat vooraf vaak erger lijkt dan wanneer het

verstandig zijn (eerst) met iemand te praten die wat ver-

zover is of nadat we de tijd hebben gekregen ons er op in

der af staat, bijvoorbeeld de huisarts. Maar ga dan ook na

te stellen. ‘En je tolerantiegrens schuift mee’, zei René

waarom je het moeilijk vindt je naar je dierbaren te uiten.

Gude, de Denker des Vaderlands, die in 2015 aan botkanker overleed.

Zeker als de ziekte fataal blijkt te zijn kunnen er belangrijke redenen zijn om goed met elkaar in gesprek te gaan.

“Je tolerantiegrens schuift mee”

Het is een moment bij uitstek om elkaar te bevestigen in
het goede wat je samen hebt gehad. Eveneens kan het

Rond de vraag of iemand euthanasie wil, kan het zelfde

voor rouwverwerking van diegenen die achter blijven van

spelen. Vooraf kun je het ergste vrezen, mocht de ziekte

groot belang zijn of ze al dan niet met prangende vragen

echt gaan toeslaan en daarom euthanasie willen.

blijven zitten of andere zaken die onopgehelderd blijven.

Maar misschien schuift ook bij toenemende ziekte de

Sommige partners of familieleden van iemand met kanker

tolerantiegrens mee en wil je je bestaan dan toch nog niet

kunnen zich machteloos voelen en toch iets willen doen

loslaten en nog een tijd samenzijn met je familie/vrienden.

voor de zieke. Ze uiten dit vaak in grote zorgzaamheid.

Goede afspraken met de (huis)arts over euthanasie en

Zeker ook als er een kans is dat de ander komt te overlij-

pijnbestrijding kan houvast bieden. Het besef dat er zo no-

den willen ze hem/haar een zo goed mogelijk laatste

dig een ontsnapping mogelijk is, via het achterdeurtje van

periode van het leven bezorgen. En als dat inderdaad zo

de euthanasie, kan maken dat je de situatie beter aan kunt.

lukt, kan dat helpen bij de rouwverwerking daarna.

www.stichtingmelanoom.nl
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Maar als familielid/partner van iemand met kanker word

In de voorafgaande periode was het weliswaar zwaar

je ook met lijden of met het naderend verlies van de ander

weer, maar de belevingen waren ook intens. Dan kan het

geconfronteerd. Ook jouw leven staat op z’n kop.

leven daarna wat schraal lijken. De aandacht van vrienden
en familie verandert en je komt weer meer terug in je

10

Doordat de behandelmogelijkheden van een (uitgezaaid)

oude positie van voor de ziekte. Anderen vinden mis-

melanoom de laatste jaren verbeterd zijn kan het ziekte-

schien dat je nu moet gaan genieten of anderszins over

proces vaak verlengd worden. Dan moet je het als partner

moet gaan tot de orde van de dag. Ook kunnen mensen

of familielid wel allemaal vol kunnen houden. En als blijkt

denken dat je erg veranderd zult zijn door wat je hebt

dat de ziekte tot stilstand is gebracht of juist dat de zieke

meegemaakt en anders omgaat met wat belangrijk is in

komt te overlijden moet je daarna als partner of familielid

het leven en wat niet. En al kan het deels kloppen dan kun

weer verder (kunnen) met je eigen leven.

je toch het idee hebben vooral dezelfde gebleven te zijn.

Contact met vrienden en kennissen

Tot slot

Het omgaan met vrienden en kennissen is voor iemand

Ik heb geen pasklare oplossingen voor ingrijpende proble-

met een (mogelijk) ernstige vorm van kanker soms een

men, maar ik hoop dat dit artikel enige handvatten biedt

hele opgaaf. Meestal is het steunend als mensen meele-

om met de spanningen rond de diagnose (uitgezaaid)

ven. Het bevestigt ook dat je er toe doet. Mensen van wie

melanoom om te gaan. Bovenal hoop ik dat het met jouw

je het niet verwacht kunnen heel hartelijk reageren, terwijl

behandeling of de behandeling van je dierbare de goede

mensen van wie je het wel verwacht misschien terughou-

kant op mag gaan, net zoals mij ten deel mocht vallen.

dend zijn.

“Sommige mensen zijn bang dat
contact opnemen te belastend is”
Sommige mensen zijn bang dat contact opnemen te belastend is, weten geen ingang te vinden voor een gesprek
over zo’n precaire situatie of weten niet of ze wel belangrijk genoeg voor de betrokkene zijn om over zulke persoonlijke zaken contact op te nemen. Ze komen dan niet
langs of zoeken geen telefonisch contact maar sturen bijvoorbeeld een e-mailbericht. Aan de andere kant kunnen
ook mensen met wie iemand gebrouilleerd was ineens
contact opnemen. Soms krijgt iemand met (mogelijke)
kanker allerlei adviezen, waar hij/zij niet veel mee kan of
die bagatelliserend overkomen.
Maar wees ook niet te lichtgeraakt. Als je kanker hebt zijn
er een hoop gevoelige thema’s en mensen hebben dan al
snel iets verkeerds gezegd. Vaak kun je er dan maar het
best van uit gaan dat het goed bedoeld is.
Stabilisatiefase
En mocht de ziekte door behandeling tot stilstand komen
dan kom je in het spanningsveld terecht tussen enerzijds
de draad van het leven weer oppakken en anderzijds omgaan met de dreiging dat de ziekte toch weer terug komt.
Als je iets voelt in je lijf schrik je misschien en ben je bang
dat de ziekte weer de kop op steekt.
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Studie

door Jan de Jong

Proefschrift Margit van Rijsingen

12

Huidige praktijk van
huidkankerzorg in eerste
en tweede lijn
Op 29 april 2016 promoveerde Margit van Rijsingen aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift
“Current skin cancer practice in primary and secondary care”. In de pers verscheen deze promotie onder koppen als
“Kunnen we de huisarts nog vertrouwen als het om huidkanker gaat?” (RTLNieuws).

Risicofactoren

mogelijk SCC, was dit in slechts 30% van de gevallen

Margit van Rijsingen geeft een goede samenvatting van

correct. Van de 8 door de patholoog gevonden melano-

de meest voorkomende vormen van huidkanker: basaal-

men bleken er slechts 2 met die diagnose te zijn verwe-

celcarcinoom (BCC), plaveiselcelcarcinoom (SCC) en

zen. Bij ongeveer 20% van de patiënten werd bij onder-

melanoom en een mogelijk voorstadium van plaveiselcel-

zoek van de hele huid door de dermatoloog nog 1 of meer

carcinoom, actinische keratose (AK). Al deze aandoenin-

(tot 20!) extra afwijkingen gevonden. Dat bevestigt de

gen hebben gemeenschappelijke risicofactoren, zoals

noodzaak om bij huidkanker altijd de hele huid te

zonverbranding, totale zonbelasting, blanke huid en hoge

controleren.

leeftijd. Dat betekent dus ook, dat er mogelijkheden zijn
tot preventie.

Huisartsen verwijderen ook zelf verdachte huidafwijkingen. Uit de pathologieverslagen van de ingestuurde

Het aantal nieuwe gevallen van basaalcelcarcinoom per

materialen blijkt, dat er in slechts 10% van de gevallen

jaar is hoger dan 50.000, van plaveiselcelcarcinoom 9000

sprake was van een kwaadaardige aandoening of een

en van melanoom 6000. Deze aantallen zijn de laatste

voorstadium daarvan. Van de door de huisarts verwijder-

jaren sterk toegenomen. Je zou zelfs kunnen spreken van

de BCC’s bleken er ruim 10% niet volledig verwijderd te

een huidkankerepidemie.

zijn.

In het onderzoek van Van Rijsingen werden huisartsen

Scholing

anoniem gevraagd naar hun behandeling van en kennis

Uit het onderzoek is ook gebleken, dat huisartsen een

over de huidkankers. 90% van hen behandelde actinische

belangrijke rol willen (blijven) spelen bij diagnostiek en

keratose zelf. Voor BCC was dat 35%, voor SCC 7% en

behandeling van huidkanker. Het is dan wel noodzakelijk

voor melanoom 3%. Huisartsen blijken niet goed op de

dat huisartsen worden geschoold om huidkankers beter

hoogte van het nut van biopsieën bij BCC en SCC,

te herkennen, dat ze meer kennis hebben over de behan-

noch van moderne behandelmethoden van bv actinische

deling en vaardigheden ontwikkelen om op correcte wijze

keratose.

verdachte afwijkingen te verwijderen. Een grotere rol van
huisartsen in de huidkankerzorg is onontkoombaar,

Hele huid controleren

gezien de verwachte verdere stijging van het aantal

Er is ook gekeken naar de verwijzingen van huisartsen

huidkankers.

naar de dermatoloog. De vermoedelijke diagnose van de
huisartsen werd vergeleken met de uiteindelijke diagnose
bij weefselonderzoek. Voor BCC kwam dit in de helft van
de gevallen overeen, bij patiënten ingestuurd met een
Melanoom Nieuws • Nummer 2 • juli 2016
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Medisch

14

door Moniek Veltman

Vragen en antwoorden
Over medisch
wetenschappelijk
onderzoek
Omdat patiënten tijdens hun ziekte in aanraking

bloedwaarden of hoe u zich voelt. U werkt dan mee aan

(kunnen) komen met experimentele behandelmethoden,

bijvoorbeeld een lichamelijk onderzoek, een test of

medicaties en onderzoeken volgt hier een uiteenzetting

meting. Soms moet u zelf een lijstje bijhouden.

van wat dit betekent en waar je als patiënt of deelnemer

Er is ook onderzoek waarbij een nieuwe behandeling,

aan een onderzoek op moet letten.

operatie of medicijn wordt getest. We gebruiken voor het
gemak hier het woord ‘behandeling’. Meestal vergelijkt
de onderzoeker die nieuwe behandeling met de bestaan-

Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek?

de. Door loting bepaalt de onderzoeker wie welke behandeling krijgt. Dit heet randomisatie. Het hangt van het

Er zijn drie soorten medisch-wetenschappelijk onderzoek:

toeval af in welke groep u terechtkomt.

1.
Onderzoek om betere behandelingen voor ziekten te

Vaak weet de onderzoeker zelf ook niet in welke groep u

vinden.

zit. Dat onderzoek heet dan dubbelblind: u en de onder-

Voorbeelden: een beter medicijn tegen hoofdpijn,

zoeker weten allebei niet in welke groep u zit. Zo kan de

een nieuwe soort hartklep of een nieuwe behandeling

onderzoeker de resultaten tussen de groepen eerlijker

bij depressie.

vergelijken.

2.
Onderzoek om meer over een ziekte of de werking van

Soms vergelijkt de onderzoeker een nieuwe behandeling

het lichaam te weten te komen.

met een ‘nepbehandeling’. Zo’n nepbehandeling heet een

Voorbeelden: hoe reageert de huid op zonlicht? Krijg je

placebo. De placebo lijkt in alles op de nieuwe behande-

van drop eten een hoge bloeddruk? Wat is de oorzaak

ling. De ene groep proefpersonen krijgt dus de nieuwe

van ADHD?

behandeling en de andere groep proefpersonen de nep-

3.

behandeling: de placebo.

Onderzoek om betere manieren te vinden voor het
opsporen of het vaststellen van een ziekte.
Voorbeelden: hoe kunnen we (borst)kanker eerder

Wat levert het meedoen aan medischwetenschappelijk onderzoek op?

opsporen?
•

Hoe gaat het onderzoek?

Proefpersonen helpt mee aan de vooruitgang van de
wetenschap.

De onderzoeker voert het onderzoek uit. Hij is arts of

•

wetenschapper en weet veel van het onderzoek af.

Patiënten kunnen voordeel hebben van een nieuwe
behandeling. Maar soms ook niet. Het onderzoek kan

In veel onderzoeken worden alleen gegevens verzameld.

bijvoorbeeld ook bijdragen aan kennis over het ziekte-

Bijvoorbeeld over de lichaamstemperatuur, bepaalde

proces. De onderzoeker zal hier meer over vertellen.
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U verdient meestal geen geld met het onderzoek. U krijgt
vaak wel de reiskosten vergoed.

Waarmee moet er rekening gehouden
worden bij deelname?

Wat gebeurt er als iemand niet wil
meedoen aan een medisch-wetenschappelijk
onderzoek?
Wie niet wil meedoen, hoeft verder niets te doen. Er hoeft
geen reden opgegeven te worden. Patiënten krijgen

•

gewoon de behandeling die ze anders ook zouden

Patiënten die meedoen, moeten meestal vaker op

krijgen.

controle komen. Soms moeten ze een lijstje bijhouden.
Meedoen kost soms dus extra inspanning en tijd.

Wat zijn de rechten van proefpersonen?

•
Soms lopen proefpersonen een risico als ze meedoen aan

Proefpersoon hebben rechten. Die zijn vastgelegd in de

onderzoek. Want de behandeling is nieuw en wordt nog

Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

onderzocht. Niet alle effecten en bijwerkingen zijn al

De belangrijkste zijn:

bekend. Ook doet de onderzoeker vaak extra testen en
neemt bloed af. Hoe groot het risico is, hangt af van het

Recht om zelf te beslissen

soort onderzoek en van de gezondheid van de proef-

De proefpersoon beslist zelf of hij/zij meedoet aan een

persoon. De onderzoeker geeft hierover uitleg.

onderzoek. Het is een eigen keuze. Ook als de arts vraagt

•

mee te doen, mag iemand altijd nee zeggen.

Meedoen aan onderzoek kan zwaar of vervelend zijn,
want:

Recht op informatie en vragen stellen

- soms is extra lichamelijk onderzoek nodig

De onderzoeker is verplicht vooraf een gesprek met de

- soms krijgt u vragen over nare ervaringen

proefpersoon te voeren. Ook moet hij schriftelijke infor-

- soms moet u stoppen met de medicijnen die u zelf

matie over het onderzoek geven. Proefpersonen mogen

al gebruikt

altijd vragen stellen over het onderzoek. Dat mag voor,

- soms zijn er speciale leefregels, bijvoorbeeld voor

tijdens en na het onderzoek. De onderzoeker moet de

alcohol, roken of het gebruik van voorbehoeds-

vragen beantwoorden. Er is ook een onafhankelijk

middelen.

deskundige. Dit is een andere arts of onderzoeker die veel
weet over het onderwerp, maar die niet betrokken is bij

Wat gebeurt er als iemand wel wil
meedoen aan een medisch-wetenschappelijk
onderzoek?

het onderzoek. Aan hem kunnen proefpersonen ook

Wie wil meedoen, ondertekent een verklaring. Dit heet

Recht op bedenktijd

het toestemmingsformulier. Door een handtekening te

Meestal hoeft de proefpersoon niet meteen te beslissen of

zetten zegt de proefpersoon dat hij/zij vrijwillig meewerkt

hij aan het onderzoek meedoet. Hij heeft het recht om de

aan het onderzoek. De proefpersoon krijgt zelf ook een

informatie (thuis) rustig te bekijken. Soms moet iemand

exemplaar.

wel snel beslissen, bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp.

Vaak wordt de proefpersoon voor het onderzoek gekeurd.

Recht te stoppen met het onderzoek

De onderzoeker kijkt dan of hij/zij lichamelijk geschikt is.

Iemand mag altijd zeggen dat hij toch niet meedoet. Ook

Het kan zijn dat de persoon uiteindelijk toch niet kan mee-

als het onderzoek al is begonnen. Hij hoeft niet te vertel-

doen. De onderzoeker vertelt dit dan.

len waarom. Als de proefpersoon stopt, heeft dat geen

vragen stellen over het onderzoek. Dit kan meestal
telefonisch.

invloed op de behandeling die hij voor het onderzoek
Wie zich bedenkt, heeft altijd het recht om toch niet mee

kreeg. Soms kan iemand niet direct stoppen, omdat dat

te doen. Ook tijdens het onderzoek mag de deelnemer

slecht kan zijn voor de gezondheid. Daarom is het belang-

altijd stoppen, zonder daarvoor een reden te moeten

rijk dat iemand altijd aan de onderzoeker vertelt dat hij wil

opgeven. Patiënten krijgen dan gewoon de behandeling

stoppen.

die ze anders ook zouden krijgen.
www.stichtingmelanoom.nl
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Wie controleert of het onderzoek goed gaat?

Recht op bescherming van uw gegevens
Tijdens

16

het

onderzoek

verzamelt

de

onderzoeker

gegevens over iemand. Deze gegevens blijven geheim en

In Nederland zijn er strenge regels voor onderzoek met

krijgen een code. Daarom komen er nooit namen voor in

proefpersonen. Die staan in de Wet medisch-wetenschap-

een rapport over het onderzoek. In rapporten over het

pelijk onderzoek met mensen. Een speciale commissie

onderzoek wordt die code gebruikt. Behalve de onderzoe-

beoordeelt van tevoren elk onderzoek. Deze commissie

ker kunnen ook andere mensen de gegevens zien. In het

heet de medisch-ethische toetsingscommissie. Een onder-

toestemmingsformulier of de proefpersoneninformatie

zoek mag pas starten als deze toetsingscommissie het

staat aangegeven welke mensen dat zijn. Deze mensen

heeft goedgekeurd. De toetsingscommissie beoordeel

controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is.

onder andere:

Denk hierbij aan het onderzoeksteam en de Inspectie voor
de Gezondheidszorg (IGZ). In onder andere de Wet

• of het onderzoek nuttig is,

bescherming persoonsgegevens (Wbp) is vastgelegd hoe

• of het onderzoek goed is opgezet,

dit moet.

• of alle informatie die proefpersonen krijgen juist is,
• of de risico’s van het onderzoek niet te groot zijn,

De onderzoeker bewaart de gegevens tijdens het onder-

• of het onderzoek niet te veel van deelnemers vraagt.

zoek. Proefpersonen geven alleen toestemming voor
gebruik van gegevens voor dat specifieke onderzoek.

De mensen in de toetsingscommissie hebben veel

Hij kan ook toestemming geven voor gebruik van de

verstand van onderzoek. Zij zijn bijvoorbeeld arts of

gegevens voor later onderzoek. De onderzoeker bewaart

kennen de wetten en regels heel goed. Zij hebben zelf

dan de gegevens. Als hij die gegevens dan later wil ge-

geen belang bij het onderzoek. In de proefpersoneninfor-

bruiken voor een nieuw onderzoek, vraagt hij opnieuw

matie van de onderzoeker staat welke toetsingscommissie

om toestemming. Hierover staat meer in de proefperson-

een bepaald onderzoek heeft goedgekeurd.

eninformatie.

Wat gebeurt er als iets misgaat?
Lichaamsmateriaal
Mogelijk wordt bij er bloed, speeksel of ander lichaam-

Onderzoekers willen natuurlijk niet dat er tijdens het on-

smateriaal afgenomen. Dit mag enkel gebruikt worden

derzoek iets misgaat. Maar er kan wel eens een probleem

voor het onderzoek waar toestemming voor gegeven is.

ontstaan. Daarom is er een verzekering voor proefperso-

Het kan zijn dat de onderzoeker het lichaamsmateriaal

nen afgesloten. Alleen bij onderzoek zonder risico’s hoeft

later ook wil gebruiken voor een ander onderzoek. Mocht

dat niet. Proefpersonen die schade hebben door het

hier sprake van zijn, dan moet de onderzoeker hier apart

wetenschappelijk onderzoek kunnen contact opnemen

toestemming voor vragen. Hierover staat meer in de

met de onderzoeker of met de verzekeraar van het onder-

proefpersoneninformatie.

zoek. Hierover staat meer in de proefpersoneninformatie.

Wat zijn de plichten voor proefpersonen?

Waar vindt u meer informatie?

Proefpersonen moeten zich houden aan de regels van het

Bij de onderzoeker

onderzoek. Die regels zijn voor elk onderzoek verschil-

Proefpersonen krijgen schriftelijke proefpersoneninforma-

lend. Soms moet hij zonder dat hij iets gegeten en ge-

tie van de onderzoeker. Die gaat speciaal over het onder-

dronken heeft beginnen aan het onderzoek. Soms moet

zoek waarvoor hij is gevraagd. Ook kan hij de onderzoe-

hij elke dag op een vast tijdstip een pil innemen.

ker altijd vragen stellen.

Of bijvoorbeeld elke dag opschrijven hoe hij zich voelt.
Het is belangrijk dat deelnemers aan onderzoek zich aan

Bij de onafhankelijk deskundige

deze regels houden. Anders kan de onderzoeker het

Zijn naam en telefoonnummer zijn te vinden in de infor-

onderzoek niet goed uitvoeren en kloppen de uitkomsten

matie die de onderzoeker geeft.

niet meer. De onderzoeker kan dan beslissen dat iemand
niet meer kan meedoen aan het onderzoek.

Op www.ccmo.nl.
Dit is de website van de Centrale Commissie Mensgebon-
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den Onderzoek, de CCMO. De CCMO houdt het weten-

Hoe werkt geneesmiddelenonderzoek?

schappelijk onderzoek met mensen goed in de gaten.
Op deze website staat algemene informatie.

Ongeveer een derde van het medisch-wetenschappelijk
onderzoek is geneesmiddelenonderzoek. Voordat patiën-

Waar kan iemand terecht met klachten?

ten een nieuw medicijn (geneesmiddel) krijgen, moeten
onderzoekers weten of het medicijn veilig is. Een medicijn

Het onderzoek mag niet betekenen dat een proefpersoon

wordt in drie stappen ontwikkeld:

aan onnodige (vermijdbare) risico’s wordt blootgesteld.
Klachten over het onderzoek kunnen het beste besproken

1 Laboratorium

worden met de onderzoeker. Wie dit liever niet wil, kan

In het laboratorium zijn onderzoekers steeds op zoek naar

ook terecht bij de klachtencommissie van de instelling

nieuwe medicijnen. Daar wordt een nieuw medicijn

waar het onderzoek wordt gedaan. De telefoonnummers

uitgebreid getest.

staan in de informatie van de onderzoeker.

2 Proefdieren

Ook kan een melding gedaan worden bij de Inspectie

Als de testen in het laboratorium positief uitvallen, volgt

voor de Gezondheidszorg, de IGZ (www.igz.nl). Op deze

onderzoek bij proefdieren. De onderzoekers kijken welk

website staat wanneer de IGZ een melding onderzoekt en

effect het medicijn op dieren heeft. Ook kijken ze of er

zo ja, hoe.

bijwerkingen zijn.
3 Onderzoek bij mensen
Dierproeven laten zien of het medicijn veilig lijkt en resul-

De volgende vragen kunnen helpen bij de beslissing

taat heeft. Als dat zo is, begint pas het onderzoek bij

om wel of niet mee te doen aan een medisch-weten-

mensen. Er is dus al veel onderzocht voordat proefperso-

schappelijk onderzoek. In de proefpersoneninforma-

nen worden gevraagd om mee te doen. Geneesmiddelen-

tie van de onderzoeker staan veel antwoorden.

onderzoek bij mensen bestaat uit vier fasen:

1

Wat is het doel van het onderzoek?

Fase I: Is het medicijn veilig?

2

Wat is het nut van het onderzoek voor mij?

De onderzoekers kijken hoe proefpersonen (meestal

3

Waarom vraagt de onderzoeker mij?

gezonde vrijwilligers) het medicijn verdragen. Ook kijken

4

Hoeveel tijd kost het onderzoek mij?

de onderzoekers hoe het middel werkt in het lichaam.

5

Wat moet ik precies doen en laten voor

Fase II: Werkt het medicijn?

het onderzoek?

Als het middel veilig genoeg is, wordt het bij een klein

6

Welke risico’s of bijwerkingen zijn mogelijk?

aantal patiënten getest. Nu kijken de onderzoekers of het

7

Ik wil graag zwanger worden.

ook echt werkt.

Mag ik toch meedoen?

Fase III: Werkt het beter dan bestaande medicijnen?

8

Moet ik stoppen met mijn medicijnen?

Zijn de resultaten van fase II goed, dan vragen de onder-

9

Bij wie kan ik terecht als er tijdens het

zoekers meer patiënten om mee te doen. Ze vergelijken

onderzoek iets misgaat?

het nieuwe medicijn dan vaak met een bestaand medicijn.

10 Is er een proefpersonenverzekering

Is het resultaat goed? Dan volgt vaak registratie van het

afgesloten voor het onderzoek?

nieuwe medicijn als officieel geneesmiddel. Artsen mogen

11 Wat gebeurt er met mijn gegevens?

het dan voorschrijven.

12 Krijg ik de resultaten van het onderzoek

Fase IV: Wat zijn de gevolgen op lange termijn?

te horen?
13 Wanneer hoor ik welke behandeling ik
heb gekregen?
14 Bij wie kan ik terecht met vragen?

Ook medicijnen die de artsen al voorschrijven, worden
nog onderzocht. Dit kan bij tienduizenden patiënten
gebeuren. Meestal gaat het dan om bijwerkingen op de
lange termijn. Soms wordt onderzocht of een medicijn
ook helpt tegen andere ziektes.

Deze tekst is gebaseerd op de brochure Medisch-wetenschappelijk onderzoek – Algemene informatie voor de proefpersoon, die tot stand gekomen is in
opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en de
erkende medisch-ethische toetsingscommissies. September 2014
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Interview

door Harrie Kuizenga

Interim voorzitter Kim Sterkenburg

Stilzitten is geen optie!
18

Kim Sterkenburg (39 jaar), nieuw bestuurslid van de

Eind oktober 2013 zag zijn partner een onrustige moeder-

stichting Melanoom, is ondernemer in de restaurant in-

vlek op zijn rug. Niet meteen gealarmeerd ging Kim nog

dustrie. Hij ziet nieuwe kansen, weet van aanpakken en

op vakantie met vrienden. Maar toen ook tijdens zijn

zoekt uitdagingen. Samen met zijn zakelijke partner

vakantie één van zijn vrienden hem dringend adviseerde

heeft hij twee restaurants in Amsterdam waarvoor hij al-

om de moedervlek te laten onderzoeken, heeft Kim bij

les regelt wat een restaurant nodig heeft. Zelf staat hij

terugkomst de huisarts gebeld. Deze verwees hem

niet vaak in de zaak maar hij regelt vooral dat de rand-

meteen door naar het ziekenhuis in Alkmaar waar hij

voorwaarden op orde zijn. De drijvende kracht die het

nog dezelfde dag geopereerd werd. Het bleek melanoom-

mogelijk maakt dat alles goed loopt.

kanker te zijn. De arts schatte de kans op uitzaaiingen
aanwezig en daarom werd ook de poortwachter klier

Niet stil zitten

verwijderd. Daarnaast werden nog twee verdachte plekjes

Jaren geleden deed hij mee aan de Alpe d’huzes; toen kon

weggehaald. In totaal is Kim zeven keer geopereerd.

hij nog niet vermoeden dat kanker ook in zijn eigen leven
een grote rol zou gaan spelen. De aanleiding om mee te

Omgaan met de diagnose

doen was een goede vriendin die kanker kreeg. Kim wilde

Het was een ingrijpend bericht, de diagnose melanoom-

niet stil blijven zitten en heeft de berg zowel hardlopend

kanker, kwam behoorlijk hard binnen bij Kim. Hij was

als fietsend bedwongen.

behoorlijk murw geslagen. Hij merkte dat het contact met
zijn vrienden en partner anders werd, had het gevoel dat
hij zijn verhaal niet goed kwijt kon. Op zoek naar steun en
begrip kwam hij bij het lotgenotencontact. In eerste
instantie alleen via de telefoon of via de mail. Later door
gesprekken met een vertrouwensarts. Dit gaf veel steun
en heeft hem goed geholpen om alle emoties te verwerken en de draad weer op te pakken. Zijn stem in de
actuele discussie of dat deze zorg in de basisverzekering
opgenomen moet worden mag duidelijk zijn: Hij is er
groot voorstander van om deze vorm van psychologische
zorg in het verzekeringspakket opgenomen te krijgen.
Voor en na
Het leven is veranderd; Kim merkt wel dat er een verschil
is tussen het leven voor en na de melanoomkanker.
Zo kan hij zich nu meer ergeren aan de ontevredenheid
van anderen. Het klagen over kleine dingen kan hem boos
maken nu hij weet hoe onbelangrijk deze dingen zijn.
Als ‘kanker’ als scheldwoord wordt gebruikt vindt hij dat
pijnlijk. Aan de andere kant staat hij bewuster in het leven
en kan hij dingen beter relativeren. Hij is anders gaan
kijken en kan nu veel meer genieten van kleine dingen
zoals de mooie natuur tijdens het hardlopen.
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“Bewuster in het leven
staan en dingen beter
relativeren”
Vrijwilliger
Nadat hij gestopt was als vrijwilliger bij de Alpe d’huzes
wilde Kim iets anders doen, stilzitten is niks voor hem.
Via internet vond hij Stichting Melanoom en hij meldde
zich aan als vrijwilliger. In januari heeft hij meegeholpen
tijdens de landelijke contactdag. Vlak daarna werd hij
gevraagd of hij een bestuursfunctie zou willen en op dit
moment is hij interim voorzitter van de stichting. Hij kijkt
als bestuurslid vooral met een ondernemers oog naar de
verschillende ontwikkelingen. Zo speelt er veel in de
politiek; de kosten voor medicijnen tegen melanoomkanker stijgen, wie bepaalt dat? En er lijkt een strijd tussen
verschillende belangenorganisaties terwijl de patiënt
centraal zou moeten staan. Om hier verandering in te
brengen wil hij zich graag inzetten.
Als patiënt was Kim niet bekend met Stichting Melanoom.
Hij vindt dat een melanoompatiënt makkelijker aan informatie moet kunnen komen over lotgenotencontact,
behandelmethodes,

verwijzingen naar psychologische

hulp, enzovoort. Daarom komt er een folder die bij de
veertien

behandelcentra voor melanoomkanker uitge-

deeld kunnen worden. Een goede stap vooruit in de informatievoorziening naar de patiënten.
Hoe Kim zijn toekomst ziet binnen de stichting? Hij heeft
nog geen idee, hij zit er nog maar net bij. Eerst kijken hoe
het gaat. Of hij nu voorzitter of bestuurslid is, of moet
helpen bij het klaarzetten van stoelen, maakt hem niet
zoveel uit. Het voelt goed om iets te doen! Want stil zitten, dat kan hij dus echt niet!

www.stichtingmelanoom.nl
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Belangrijke partijen voor uw zorgverzekering

20

Verzekerde > een bewuste consument
die weet waarvoor hij kiest

Zorgverzekeraar > goed presteren om
verzekerden aan zich te binden

Iedere Nederlander is verplicht een basisverzekering af te

Zorgverzekeraars kunnen zich op veel punten van elkaar

sluiten. U doet dat bij een zorgverzekeraar die past bij uw

onderscheiden. Maar de belangrijkste voorwaarden zijn

wensen. Maar hoe goed oriënteert u zich eigenlijk op de

wettelijk geregeld en gelden voor alle zorgverzekeraars.

mogelijkheden? De kwaliteit en service van een zorgver-

Zo zijn alle zorgverzekeraars verplicht u te accepteren

zekeraar en de hoogte van de premie zijn belangrijk bij de

voor een basisverzekering. Daarnaast heeft uw zorgverze-

keuze voor een zorgverzekering. Daarnaast speelt uw

keraar zorgplicht. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar er

persoonlijke situatie een rol.

verantwoordelijk voor is dat u de zorg krijgt die u nodig
heeft, binnen een redelijke termijn en op een redelijke af-

• Welke zorg denkt u in het volgende jaar nodig te

stand. Ook moeten zorgverzekeraars aan alle verzekerden

hebben? Soms kunt u daar een inschatting van maken

met een zelfde basispolis dezelfde premie berekenen, on-

(bij kraamzorg of fysiotherapie bijvoorbeeld). Bent u daar

geacht leeftijd of gezondheid.

voldoende voor verzekerd? Of gaat u bevallen in het

Een terrein waarop zorgverzekeraars zich van elkaar

ziekenhuis? Is dat ziekenhuis dan wel gecontracteerd door

onderscheiden is de inkoop van zorg. Zorgverzekeraars

de verzekeraar van uw keuze?

kopen uw zorg in of vergoeden de kosten van uw zorg.

• Wilt u zich aanvullend verzekeren? Kijk dan goed welk

Als inkopers van zorg selecteren zij zorgverleners en letten

pakket het beste bij uw situatie past.

daarbij op kwaliteit en op de prijs. Vervolgens sluiten zij

• Kiest u voor een zorgverzekeraar die uw zorg inkoopt of

contracten

voor een zorgverzekeraar die uw zorgkosten vergoedt?

Zorgverzekeraars streven ernaar zorg in te kopen tegen

• Maakt u gebruik van een zorgverlener en wilt u

een goede prijs, dat komt ten gunste van de premie.

overstappen

zorgverzekeraar?

De hoogte van de premie bepaalt iedere zorgverzekeraar

Controleer dan of de verzekeraar van uw keuze een

zelf. Ook bepaalt iedere zorgverzekeraar zelf de premie-

contract heeft met deze zorgverlener.

korting die u krijgt als u kiest voor een vrijwillig eigen

• U krijgt premiekorting door de premie per jaar of per

risico of de premie per kwartaal of per jaar betaalt. Wilt u

kwartaal te betalen. Ook kunt u, naast het verplicht eigen

het eigen risico gespreid betalen? Alle zorgverzekeraars

risico, voor een vrijwillig hoger eigen risico kiezen.

bieden hier een regeling voor. Informeer naar de moge-

In ruil daarvoor krijgt u ook premiekorting. Gaat u eens na

lijkheden bij uw zorgverzekeraar.

of dat voor u een interessante mogelijkheid is.

Uw zorgverzekeraar heeft veel informatie over zorgverle-

naar

een

andere

met

de

geselecteerde

zorgverleners.

ners. Wilt u weten welke zorgverleners gespecialiseerd
U bepaalt voor een deel zelf hoe uw zorgverzekering

zijn in specifieke behandelingen? Uw verzekeraar kan u

eruitziet. Vergelijkingssites kunnen u ondersteunen bij het

adviseren waar u goede zorg kunt krijgen en waar u die

maken van uw keuze.

zorg snel kunt krijgen. Informeer ook of u alle kosten
vergoed krijgt.

Heeft u vragen over de kwaliteit van zorg voor uw

Zorgverzekeraars onderscheiden zich ook op het terrein

aandoening? Laat u informeren. Een patiëntenorganisatie

van aanvullende verzekeringen voor medische zorg en

of zorgverzekeraar bijvoorbeeld kan u advies geven of

voor tandheelkundige zorg. U beslist zelf of u een aanvul-

voorlichten over de zorg die u nodig heeft. Neem ook

lende verzekering nodig heeft. Ook mag u voor een aan-

eens een kijkje op www.kiesbeter.nl. Heeft u zorg nodig,

vullende verzekering een andere verzekeraar kiezen dan

maar is die zorg niet op tijd beschikbaar of niet gecontrac-

voor uw basisverzekering. Een zorgverzekeraar mag u

teerd? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

weigeren voor de aanvullende verzekering. In de praktijk

Meer informatie over deze en veel andere onderwerpen

komt dit heel weinig voor. Slechts bij 2% van alle aanvul-

vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgver-

lende polissen met medische zorg passen zorgverzeke-

zekering

raars medische selectie toe, en bij 29% van de polissen
met tandheelkundige zorg.
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Weet u dat u zelf ook een belangrijke rol heeft?
Zorgverlener > zorg van goede
kwaliteit op een veilige manier

SKGZ > bemiddeling tussen
verzekerde en zorgverzekeraar

De zorgverlener bespreekt samen met u welke zorg u no-

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

dig heeft en hoe de zorg wordt geleverd. Als u niet tevre-

Een probleem met uw zorgverzekeraar probeert u in eer-

den bent over de zorg van uw zorgverlener, kunt u kiezen

ste instantie natuurlijk samen met de verzekeraar op te

voor een andere zorgverlener. Het is daarom voor de

lossen. Uw zorgverzekeraar wil bijvoorbeeld bepaalde

zorgverlener van belang om kwalitatief goede zorg te

kosten niet vergoeden. Of u bent onheus bejegend. U

leveren. Naast de eisen die de overheid stelt aan de kwa-

dient dan een klacht in bij uw zorgverzekeraar. Maar wat

liteit en veiligheid van de gezondheidszorg, hebben de

doet u als u en uw zorgverzekeraar er samen niet uitko-

beroepsgroepen zelf ook steeds meer kwaliteitsrichtlijnen

men? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Stichting

opgesteld. Ook voor zorgverzekeraars is kwaliteit een

Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Zij kunnen u

steeds belangrijker onderdeel bij het contracteren van

helpen bij het oplossen van het probleem tussen u en uw

zorgverleners. De Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ)

zorgverzekeraar. U vindt daarover meer informatie op de

houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de ge-

website van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgver-

zondheidszorg. Kijk voor meer informatie op: www.igz.nl

zekeringen: www.skgz.nl

Overheid > spelregels voor alle
partijen in de zorg

NZa > toezicht op de spelregels in de zorg

De overheid stelt de randvoorwaarden van de Zorgverze-

Nederlandse Zorgautoriteit

keringswet vast. Dit doet zij door beleid te maken voor nu

De Nederlandse Zorgautoriteit is toezichthouder in de

en voor de toekomst. Dit beleid wordt vastgelegd in

zorg. Zij kijkt of zorgverleners en zorgverzekeraars doen

wetten en regels.

wat zij behoren te doen. Daarbij staat het belang van de

De minister van VWS stelt elk jaar de inhoud van het

burger centraal. De NZa bemiddelt niet bij problemen tus-

basispakket en de hoogte van het verplicht eigen risico

sen individuele verzekerden, zorgverleners en zorgverze-

vast. Zij geeft daarbij ook aan voor welke zorg u geen

keraars. Zij kan wel de benodigde achtergrondinformatie

eigen risico verschuldigd bent. Zo is ondermeer geregeld

geven om een dergelijk conflict op te lossen. U kunt bij de

dat u voor de huisarts of verloskundige zorg geen eigen

informatielijn van de NZa terecht met vragen over bij-

risico hoeft te betalen. Daarnaast bepaalt de minister voor

voorbeeld rekeningen van zorgverleners, tarieven die in

welke zorg u een eigen bijdrage moet betalen. Dit staat

rekening zijn gebracht en acceptatieplicht van zorgverze-

los van het eigen risico. Kijk voor alle informatie over het

keraars. Bij het meldpunt van de NZa kunt u melding ma-

eigen risico en de eigen bijdragen op www.rijksoverheid.

ken van misstanden in de zorg, en van mogelijke overtre-

nl/onderwerpen/zorgverzekering

dingen van de regels door uw zorgverzekeraar. Dit

Ten slotte bepaalt de overheid jaarlijks de hoogte van de

gebruikt de NZa bij haar toezicht op de zorgverzekeraars.

zorgtoeslag. De zorgtoeslag wordt uitbetaald via de Belas-

Meer informatie hierover vindt u op de website van de

tingdienst en is bedoeld om mensen met een lager inko-

NZa: www.nza.nl

men deels te compenseren voor de premie en het eigen
risico. Meer informatie over de zorgtoeslag vindt u op:
www.belastingdienst.nl

www.stichtingmelanoom.nl
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Initiatief

door Judith Marinissen

Succesvol evenement is eerbetoon aan Miranda

22

Deel opbrengst
MirandaMania voor
Stichting Melanoom
We horen en zien vaak dat er jaarlijks veel acties worden georganiseerd waarbij de opbrengst of een deel daarvan
wordt geschonken aan Stichting Melanoom. Uiteraard zijn we daar enorm blij mee, omdat wij met het geld acties,
voorlichting en het geven van informatie kunnen financieren. In Melanoom Nieuws geven we graag aandacht aan
acties die door patiënten en/of hun familie, vrienden of anderszins worden georganiseerd. Deze keer zetten we
Stichting MirandaMania in de schijnwerpers.

De stichting dankt haar naam aan Miranda Meende-

Stichting MirandaMania

ring-Braaksma. Zij was een vrolijke, sportieve moeder van

Miranda wilde niet vergeten worden. Stichting Miranda-

twee kinderen die altijd voor iedereen klaar stond. Op 21

Mania heeft invulling aan deze wens gegeven. Samen

december 2009 heeft zij de strijd tegen melanoomkanker

met haar collega’s van Optisport had Miranda al meerde-

op 37-jarige leeftijd verloren.

re acties voor goede doelen georganiseerd. En ter ere van
Miranda organiseerden haar collega’s in 2010 de eerste

Jiu Jitsu

MirandaMania, deze dag bestaat uit een spinningmara-

Miranda was als Jiu Jitsu leraar met derde Dan verbonden

thon die sinds een paar jaar is uitgebreid met een Lente-

aan de sportschool Shi-Sen-Do. In 2007 werd Miranda

festival. De stichting heeft de naam van de collega’s over-

samen met Ivo Jongh-Visser Nederlands kampioen Jiu

genomen en het is nu een begrip geworden in Medemblik

Jitsu Duo-games. Miranda was als fitness- en groepslesin-

en omstreken.

structeur in dienst bij Optisport Health Club in Medem-

Verony Braaksma, de moeder van Miranda, is er trots op

blik. Haar collega’s waren hier zeer content mee, want

dat de spinningmarathon is uitgegroeid tot een jaarlijks

Miranda was iemand waar je altijd op kon rekenen en

terugkerend evenement, waarvan de animo is gegroeid

was, waar nodig inzetbaar voor alle lessen.

van 50 fietsers in 2010 tot 150 fietsers op 19 maart jl.
“Het geeft heel veel voldoening dat dit evenement nu

Huidkanker

zo’n succes is, het is een eerbetoon aan Miranda”, aldus

Kort na het Nederlandse kampioenschap werd er bij

Verony. Samen met o.a. haar man Roel, haar zoon,

Miranda huidkanker ontdekt. Hierdoor kon zij haar Jiu

schoonzoon en kleinkinderen organiseert ze sinds 2010

Jitsu niet meer voor 100% uitoefenen. Ze ging niet bij de

de MirandaMania Spinningmarathon. Echtgenoot Roel

pakken neerzitten. Bij Optisport Health Club kon zij heel

zorgt voor de vele sponsoren die het evenement mogelijk

lang haar werk blijven uitoefenen. In maart 2009 bleek

maken. De sponsorbijdrage varieert van 25 euro tot

dat de melanoomkanker terug was. Miranda moest lang-

duizenden euro’s, en uiteraard is ieder bedrag welkom.

zaam maar zeker steeds meer inleveren. Maar opgeven

Er zit veel werk in de voorbereidingen van het evenement;

was er bij haar niet bij. In april 2009 deed Miranda samen

het overleggen met de sportinstructeurs, de leverancier

met een grote groep Medemblikkers nog mee aan een 6

van de fietsen, geluid, muziek, alles moet worden gere-

uurs spinningmarathon in Arnhem. Op 21 december

geld. Tot nu toe deed iedere leverancier dit belangeloos

2009 verloor zij haar laatste gevecht op 37-jarige leeftijd.

en daardoor gaat de opbrengst van MirandaMania
volledig naar de goede doelen, waarvan Stichting
Melanoom er één van is.
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12.000 euro voor Melanoom
Miranda’s moeder vertelt dat Miranda niet wist van
Stichting Melanoom, maar na haar overlijden zijn de
ouders van Miranda gaan zoeken naar goede doelen,
want ze wilden wel dat het geld ging naar een organisatie
die te maken had met voorlichting over huidkanker.
Zo kwamen zij terecht bij Stichting Melanoom, en sinds de
eerste MirandaMania gaat een deel van de opbrengst
naar Melanoom; een fantastisch gebaar!

23

Medemblik was in het weekeinde van 19 maart jl. weer in
de ban van MirandaMania. De totaalopbrengst van alle
acties was circa 20.000,- euro. Meteen na afloop van de
4-uurs Spinningmarathon ontving Marcel van der Wielen
namens Stichting Melanoom een cheque van 12.000,euro. Nogmaals enorm bedankt!
Bron: website www.mirandamania.nl

P.S. Heeft u ook een actie op touw gezet
of heeft u plannen daartoe? Laat het ons weten
en wij zetten uw actie in de schijnwerpers.
Mail naar redactie@stichtingmelanoom.nl

www.stichtingmelanoom.nl
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Zorg schiet te kort
voor angstige patiënten
met kanker
24

Een derde van de patiënten met kanker die na behandeling nog in leven is, ervaart in te ernstige mate angst voor
terugkeer van de ziekte. Deze angst leidt tot allerlei problemen in het dagelijks leven. Momenteel worden patiënten
met kanker hierop niet gescreend en er is ook geen behandeling beschikbaar. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus José Custers van het Radboudumc.

Steeds meer mensen blijven in leven na behandeling van

behandeling voor deze patiënten, zoals wel het geval is

kanker. Al deze mensen ervaren in meer of mindere mate

voor bijvoorbeeld (ex-)kankerpatiënten met depressie of

angst voor terugkeer van de ziekte. Deze angst is normaal

vermoeidheid.

en neemt meestal af in de loop van de tijd. Bij een derde
van de patiënten blijft de angst echter sterk aanwezig.

Behandeling lijkt veelbelovend

“Zelfs vijf tot tien jaar na het afronden van de behande-

Inmiddels is op basis van de resultaten van Custers proef-

ling komt deze angst nog voor”, vertelt José Custers.

schrift een behandeling voor deze groep patiënten

“Vaak getriggerd door bijvoorbeeld een bezoek aan de

ontwikkeld en in onderzoek op de afdeling Medische

arts of media-aandacht voor kanker. Deze angst leidt tot

Psychologie van het Radboudumc. “Dit is een psychologi-

problemen in het dagelijks leven. Mensen met angst

sche behandeling en bestaat uit cognitieve gedragsthera-

maken zich veel zorgen, hebben moeite met het maken

pie”, vertelt Judith Prins, hoogleraar Medische Psycholo-

van toekomstplannen of zijn extreem alert op lichamelijke

gie van het Radboudumc. “De behandeling bestaat uit

symptomen.”

individuele en online therapiesessies. Het doel van de
behandeling is om de verhoogde angst tot reële

Meer bekendheid

proporties terug te brengen. De patiënten zijn heel

Custers concludeert in haar proefschrift dat er meer aan-

positief en eerste resultaten lijken veelbelovend.”

dacht moet komen voor patiënten met een te hoge angst.
“Na de behandeling van kanker is angst voor terugkeer

Bron: Radboudumc

van de ziekte logisch en zelfs functioneel. Het is bijvoorbeeld goed als patiënten alert zijn en hun lichaam controleren op knobbeltjes. Maar de angst kan ook de overhand
nemen en het leven van de patiënt gaan bepalen. Het is
momenteel onvoldoende bekend bij artsen en patiënten
dat de angst zodanig ernstige vormen kan aannemen, dat
patiënten zich erdoor geïnvalideerd voelen.”
Geen screening en behandeling
Momenteel is er geen screening voor patiënten met
kanker met te hoge angst voor terugkeer van de ziekte.
Om patiënten met verhoogde angst op te sporen, onderzocht Custers de Cancer Worry Scale. Deze vragenlijst
blijkt geschikt om nauwkeurig onderscheid te maken
tussen hoge en lage niveaus van angst. Ook is er geen
Melanoom Nieuws • Nummer 2 • juli 2016
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door Lucina Hut

Ervaring

Er is hoop en hoop doet leven

Partnerervaring:
Mijn man heeft melanoom,
een wonderlijke afloop!
In 2009 ontdekten we een raar plekje bij mijn man Jos op zijn schouderblad. Toch maar even laten zien aan de
huisarts. Deze vertrouwde het niet en maakte meteen een afspraak bij de dermatoloog. De volgende dag kon hij daar
al terecht. De dermatoloog haalde het meteen weg en een week later moesten we terug komen voor de uitslag.
Het bleek te gaan om een melanoom, breslow dikte 4 mm. Wat daarna volgde was een weg van ups en downs van
vrees en hoop met uiteindelijke een (ver)wonderlijke afloop!

Er werd een volgende operatie gepland om een ruim stuk

om elke drie maanden een PET scan maken. Dit kon

rondom de plek weg te halen en om de poortwachters in

gewoon in hetzelfde streekziekenhuis. De eerste scan was

zijn lymfeklieren te verwijderen. Helaas waren deze aan-

half december 2013 en de uitslag was helemaal goed.

getast en dus hebben ze zoveel mogelijk lymfen uit de

Niets te zien! Gelukkig maar. We hebben een hele fijne

linkerarm gehaald. Deze waren gelukkig schoon. Het

kerst gehad en flink oud en nieuw gevierd, alle reden voor

vervolgtraject was om de drie maanden op controle

een feestje toch?

komen. De ene keer bij de chirurg en de andere keer bij de
dermatoloog. Dit ging goed gegaan tot 2013. De chirurg

Met spoed

had eigenlijk al bedacht dat de controles nu wel minder

1 januari 2014. De logés waren net naar huis. Ik bracht

vaak konden omdat het zo goed ging.

mijn jongste dochter naar een vriendinnetje. Toen ik met
de auto thuis aan kwam rijden, rende een vriend van mijn

Tijdens de zomervakantie 2013 kreeg Jos echter pijn in

oudste dochter meteen naar mij toe. Hij zag lijkbleek.

zijn bovenbuik. Dit bleef aanhouden. Eenmaal thuis is hij

“Kom gauw! Het gaat niet goed met Jos! We hebben 112

daarmee naar de huisarts gegaan. Zij stuurde hem meteen

gebeld en de ambulance is onderweg!“ Ik schrok me

door naar het ziekenhuis om een echo te laten maken.

kapot en rende naar binnen. Daar zag ik dat Jos op de

Daar was volgens deze arts ‘iets raars’ te zien op de

grond lag te stuiptrekken. De overbuurman was bij hem

galblaas. Om een goed beeld te kunnen krijgen werd er

en had 112 aan de telefoon.

een PET scan ingepland gezien zijn melanoomverleden.
De uitslag van deze scan was niet goed: een uitzaaiing

De ambulance kwam snel. De broeders onderzochten

van het melanoom op de galblaas en 2 uitzaaiingen in zijn

hem en besloten om Jos met spoed naar het ziekenhuis te

long. Dat was schrikken. Dit hadden we niet meer

brengen. De linkerhelft van zijn gezicht hing helemaal

verwacht.

scheef. Links had hij erge uitval. Hij kon de broeders niet
recht aankijken, praatte heel moeilijk en zag lijkbleek.

“De uitzaaiing was schrikken,
dat hadden we niet meer verwacht”

Heel eng. Ik dacht aan een beroerte of zo.
In het ziekenhuis deden ze allerlei testen en werd een
CT-scan van zijn hoofd gemaakt. Helaas was de uitslag

Een operatie werd ingepland om de galblaas én de plekjes

daarvan niet goed. Er bleek een flinke tumor, 2.7 cm, in de

op de long te verwijderen. Dit gebeurde in oktober 2013

rechterhelft van zijn hersenen te zitten. Daaromheen zat

en de operatie is goed verlopen. Het vervolgtraject was

veel vocht wat druk geeft en de oorzaak was van deze

www.stichtingmelanoom.nl
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epileptische aanval. De tumor was een uitzaaiing van het

Speuren

melanoom.

We kregen een afspraak voor een paar dagen later.

We waren stomverbaasd. Ik zei: “ Dat kan toch niet, er is

Dan was er een multidisciplinair overleg geweest met

2 weken geleden een Pet scan gemaakt en die was

artsen en zouden ze met een behandelplan komen.

helemaal goed!” Toen hoorden we voor het eerst dat op

Heel verdrietig waren we. Jos maakte zich vreselijk

zo’n scan metastasen in de hersenen niet goed te zien zijn.

zorgen. Ondertussen was ik op het internet aan het

De

vandaan.

speuren naar alles wat met melanoom en hersenmetasta-

Een tumor in de hersenen, dat klonk niet goed! Jos werd

sen te maken had. Ik ontdekte dat melanoom heel vaak

opgenomen in het ziekenhuis en kreeg Dexamethason

uitzaait naar de hersenen en vond het vreemd dat dit ons

om het vocht rondom de tumor af te voeren en

nooit verteld was en dat daar ook nooit naar gekeken

medicijnen tegen epilepsie.

was!

“Onze wereld stortte in.
Een paar maanden?
Is er dan niets aan te doen?
Houdt het nu gewoon op?”

In 2009 waren we al lid geworden van Stichting

grond

zakte

onder

onze

voeten

Melanoom en ik haalde alle bladen van Melanoom
Nieuws weer tevoorschijn. Mijn vriendin heeft me
geholpen om te zoeken naar positieve verhalen en de
mogelijkheden die er zijn. Samen met haar en haar man

De volgende dag werd er een MRI van de hersenen

hebben we een vragenlijst opgesteld voor het gesprek

gemaakt om te kijken of er eventueel nog meer zaten.

met de artsen en hebben we een aantal dingen op een

Helaas waren op die MRI nog 2 kleinere tumoren te zien.

rijtje gezet. Zij is met ons meegegaan naar dat gesprek.

De arts was zeer negatief. Hij zei letterlijk: “Het is geen
kwestie van jaren, maar van een aantal maanden.”

De

Dit heeft hij de volgende dag nog herhaald toen Jos naar

Dat is een hoge dosis bestraling die alleen terecht komt op

huis mocht. Onze wereld stortte in. Een paar maanden?

de aangedane plekken. Het ziekenhuis heeft daarvoor een

Is er dan niets aan te doen? Houdt het nu gewoon op?

speciale afdeling en we zouden daar een week later
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terecht kunnen. We zijn daar echter na het gesprek

Opgegeven

meteen naar toe gegaan om te kijken of dit niet eerder

Later drong het pas goed tot me door wat hier nou

kon. Dat hielp, we konden de volgende dag al terecht.

gebeurd was. Deze arts gaf Jos gewoon op. Puur en alleen

Dit zou een hele dag in beslag nemen. Eerst een gesprek

omdat de richtlijnen dat zo zeggen. Hij heeft niet uit zich

met de arts, dan MRI, aanmeten van een masker, weer

zelf gezegd dat er eventueel nog andere mogelijkheden

gesprek met de arts etc.

zijn, andere kansen, nee. Dat was zinloos in zijn ogen.
Ongelooflijk! De volgende dag konden we al in Tilburg

Gamma knife

terecht en deze arts was zeer begripvol en gaf ons hoop!

Ondertussen hadden we ook gehoord van Gamma knife

De eerste sinds die afschuwelijke 1 januari! Hij legde uit

in Tilburg. Dit is ook een apparaat voor stereotactische

hoe Gamma knife werkt en hij zei letterlijk: “De mensen

bestraling van het hoofd. De volgende dag hadden we

die ik in behandeling heb, overlijden meestal niet aan de

eerst een gesprek met de arts die gaat over de bestraling.

gevolgen van hersenmetastasen maar aan de gevolgen

Hij legde ons uit hoe stereotactische bestraling werkt.

van metastasen elders in het lichaam. Om uw lichaam

We vroegen hem wat het verschil is tussen wat zij doen en

goed onder controle te houden adviseer ik u om naar het

wat Gamma knife doet. Hij gaf aan dat er maar één

AVL in Amsterdam te gaan.“

verschil was en dat is de manier van het bevestigen van
het hoofd. In dit ziekenhuis doen ze dat met een masker
en bij Gamma knife wordt er een frame op je hoofd

“Deze arts gaf Jos gewoon op!
Omdat de richtlijnen dat zo zeggen”

geschroefd. Verder was er geen verschil.
Een paar dagen later is Jos behandeld met Gamma knife.
Er werd een preciezere MRI gemaakt om te kijken of er

En met succes, op de MRI die 3 maanden later gemaakt

niet nog meer metastasen zaten. Want als er meer dan

werd waren alle tumoren geslonken en de kleinsten

4 zaten, maar daar ging men natuurlijk niet van uit,

waren al niet meer te zien.

zouden ze niet meer voor de stereotactische bestraling

Ondertussen zijn we naar het AVL gegaan en kregen we

gaan maar voor algehele schedelbestraling. Dit was

één van de beste artsen op melanoomgebied. De eerste

minder effectief en zou op den duur veel schade toebren-

PET scan die daar gemaakt werd was in februari.

gen, maar kon in ieder geval een stukje levensverlengend

Deze was helemaal goed. Niets te zien. Drie maanden

werken. Zo werd ons verteld.

later zou er opnieuw een PET scan gemaakt worden.

“Dan willen we naar Tilburg!”

Ondertussen had Jos nog verschillende epileptische
aanvallen. Op de eerste MRI hersenen die na de Gamma

Terwijl Jos bij de MRI was, werd ik gebeld door mijn vrien-

knife behandeling gemaakt werd zagen we dat die ene

din. “Let op!” zei ze, “Gamma knife gaat tot 10 metasta-

grote tumor wel kleiner geworden was, maar dat daar

sen! “ Ik gaf aan dat ik wel vertrouwen had in deze arts en

nog steeds veel vocht om heen zat. Toen hebben we voor

dat er vast niet nóg meer metastasen zouden zitten.

het eerst gesproken over een mogelijke operatie om deze

Maar ik was op mijn hoede. Een half uur na de MRI

tumor er uit te halen. Het zat namelijk op een gunstige

kregen we meteen de uitslag van diezelfde arts.

plek en was goed operabel.

“Helaas”, zei hij, “er zijn in totaal 8 tumoren gevonden.
We gaan dus niet voor de stereotactische bestraling maar

Niet positief

voor de algehele schedelbestraling.” En weer zakt die

De arts in Tilburg dacht met ons mee en zocht een

grond onder je vandaan. “Maar ik hoorde net dat Gamma

neuroloog voor ons wat dichter bij huis, in Nijmegen.

knife tot 10 metastasen gaat?”, vroeg ik, “ Dat klopt”, zei

Hij maakte een afspraak met haar voor ons. Zij was echter

hij toen. “Dan willen we naar Tilburg!” zei ik.

niet zo positief om te opereren en wilde dit eerst met een

“Dat begrijp ik, het is niet wat wij adviseren maar ik zal

team van specialisten overleggen. Ze was erg negatief

alle medewerking verlenen. Wij volgen het door het

over het behandelen van hersenmetastasen veroorzaakt

ziekenhuis opgestelde protocol dat zegt, dat stereotacti-

door melanoom en vond het eigenlijk zinloos. Ik heb

sche bestraling geen zin heeft bij 5 of meer hersenmeta-

in dat gesprek aangegeven wat de voordelen hiervan

stasen.“, zo zei de arts Hij gaf ons alles mee wat we nodig

zouden zijn.

hadden voor Tilburg en we gingen naar huis.

Jos had op dat moment geen verdere uitzaaiingen in zijn
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Jos & Lucina
lichaam wat een vereiste is bij een hersenoperatie.

toediening van Ipilimumab, om de drie weken. Daarna

We waren bang dat er weer nieuwe uitzaaiingen zouden

zou er weer een PET scan volgen om te kijken wat de

komen en dat dan een operatie niet meer mogelijk zou

Ipilimumab had gedaan.

zijn. Die ene tumor veroorzaakte veel last waardoor hij
Dexamethason moest slikken. Dit medicijn heeft als

Op dat moment was Jos met de laatste afbouwweek van

bijwerking

botontkalking maar ook spierzwakte in de

de Dexamethason bezig en ging het niet zo goed met

benen. Daar had Jos veel last van, hij kon bijna niet meer

hem. Af en toe koorts en heel moe. We gingen in verband

lopen en hij reed rond in een scootmobiel.

met een verjaardag

een weekend naar Ameland.

Ondanks dat Jos nog redelijk zwak was wilde hij toch

28

Zolang hij aan de Dexamethason zat zou dit niet

gaan. Maar op Ameland werd hij steeds zieker, hoge

verbeteren. Dus als die tumor er uit zou worden gehaald,

koorts, enorm zweten, uitgeput. Ik vertrouwde het niet en

zou hij hier langzaam mee kunnen stoppen, met als

wilde zo snel mogelijk naar huis. Want je zit daar op zo’n

gevolg dat hij weer kon aansterken. Helaas wuifde deze

eiland en je kan voor je gevoel geen kant op.

neuroloog alle argumenten van tafel, melanoom had nou
eenmaal een slechte prognose. We zouden een paar

Het gaat mis

dagen later teruggebeld worden door haar, dan had zij

Op de terugweg op de boot ging het mis. Jos viel flauw en

overleg gehad. Terneergeslagen gingen we naar huis.

was even helemaal weg. Het personeel op de boot was

Verbaasd ook, dat de arts in Tilburg zei dat het goed

erg aardig en drong aan om een ambulance te bellen.

operabel was en dat deze arts in Nijmegen zo pessimis-

In Holwerd stond de ambulance al klaar. De verplegers

tisch was. We besloten nog even haar telefoontje af te

kwamen aan boord en hebben Jos onderzocht. Ik heb het

wachten.

hele verhaal verteld en liet het afbouwschema van de
Dexamethason zien. Ze besloten om hem toch even mee

“Weer een ziekenhuis dat je niet
wil helpen omdat het zinloos is”

te nemen naar Dokkum. Geen spoed , maar om hem even
goed na te laten kijken en om te overleggen met Tilburg
over de Dexamethason. Prima. Ik mocht er rustig achter
aan rijden.

Opereren of niet
Een paar dagen later werden we gebeld. Ze wilde eerst
meer onderzoek doen en naar aanleiding daarvan besluiten om te opereren of niet.

De afspraken voor deze

“Het gaat niet goed, we gaan met
spoed naar Leeuwarden”

onderzoeken heb ik meteen kunnen maken maar het zat
me niet lekker. Gelukkig had ik die dag ook een telefoni-

Bij de eerste rotonde stopte de ambulance, de broeder

sche afspraak met de arts in Tilburg. Hij vroeg hoe het was

stapte uit en zei tegen mij: “Het gaat niet goed, zijn

gegaan en ik vertelde onze bevindingen en vroeg hem

bloeddruk daalt opeens heel snel, we gaan met spoed

meteen of de operatie toch in Tilburg kon. Hij zei dat dat

naar Leeuwarden. “ In Leeuwarden weer het hele verhaal

geen probleem was. Hij regelde alles en werkelijk waar,

verteld. Daar kreeg hij meteen een injectie met Dexame-

een week later werd Jos geopereerd!

thason en ze namen hem op . Hij had koorts en ze wilden

Je weet niet wat je overkomt. Weer een ziekenhuis dat je

weten waar dat vandaan kwam. Al met al heeft hij een

niet wil helpen omdat het “zinloos” is. De operatie is heel

week in Leeuwarden gelegen en daar konden ze niet

goed gegaan. De chirurg vertelde dat de tumor de groot-

vinden wat er nou aan de hand was. Ondanks een

te van een walnoot had en dat ze het er heel makkelijk uit

antibiotica kuur knapte hij maar niet op. Vervolgens is hij

had kunnen krijgen. Jos heeft daar een week gelegen en

overgebracht naar het AVL.

toen mocht hij weer naar huis. Hij slikte nog wel Dexamethason maar we hadden een heel afbouwschema mee.

In het AVL hebben ze uiteindelijk ontdekt dat er een
zeldzame schimmelinfectie zat in zijn longen. Jos heeft

In mei stond er weer een PET scan gepland in het AVL.

nog twee weken in het AVL gelegen en werd behandeld

Helaas was de uitslag niet goed. Er waren zes uitzaaiin-

met een speciale antibiotica. Helaas werd daardoor de

gen verspreid in het lichaam van het melanoom gevon-

start met Ipilimumab uitgesteld. Hij moest eerst herstellen.

den. Een tegenslag na een geslaagde operatie. Voorstel

Door het lange gebruik van Dexamethason waren zijn

was om met immuuntherapie te beginnen. Vier keer een

bijnierschorshormonen lui geworden en kon hij niet meer
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zonder corticosteroïden. Besloten werd om Dexame-

Eindelijk was het dan een paar dagen later zover dat hij

thason te vervangen door Prednison. De dosering die

zijn eerste toediening Pembrolizumab kreeg in het AVL.

hij kreeg mocht nog net in combinatie met de immuun-

Daar werd ook de mogelijkheid besproken om zijn long-

therapie.

vliezen te laten plakken zodat hij geen last meer had van
dat vocht. Dit komt namelijk gewoon weer terug en Jos

In juli kreeg Jos de eerste toediening Ipilimumab. Drie

had het inmiddels alweer benauwd. Het werd meteen

weken daarna de volgende. In tussen werd zijn eetlust

ingepland voor een week later maar als de benauwdheid

steeds minder. Hij probeerde wel maar lustte bijna niets

erger werd moesten we meteen bellen.

meer. Voor de laatste toediening bleken zijn leverwaardes

Helaas hebben we dat moeten doen. Jos had het erg

veel te hoog te zijn. Hij moest even stoppen met de Ipili-

benauwd, kreeg bijna geen lucht meer en was heel ziek.

mumab en de Prednison werd tijdelijk verhoogd. Dit had

Er werd een ambulance geregeld en deze heeft hem naar

als gevolg dat hij weer ging eten. Gelukkig daalden de

Amsterdam gebracht.

leverwaardes en kon de laatste toediening gegeven wor-

Vanaf toen ging het bergafwaarts met Jos. Hij werd zieker

den nadat hij de Prednison weer had afgebouwd naar een

en zieker. Het plakken van de longvliezen werd een

lagere dosis. Vier keer Ipilimumab zat er in. Zijn eetlust

bijzaak. Hoge koorts en misselijk. Ziek. Uiteindelijk is het

was weer gedaald en hij at bijna niets meer. Hij leefde op

plakken wel gelukt maar werd de hoop op verbetering

drinkvoeding.

opgegeven door de artsen. Om toch nog enige voeding
binnen te krijgen werd besloten om sondevoeding te

Eind oktober volgde de PET scan. We waren heel erg

geven. Misschien dat hij daardoor toch nog een beetje

benieuwd maar zagen het somber in. We hadden in zijn

kon aansterken. Waar de koorts vandaan kwam bleef een

buik bobbeltjes gevoeld en op zijn rug zat een bult.

raadsel. Jos was het zat om in het ziekenhuis te zijn en

Ons gevoel werd bevestigd helaas. De Ipilimumab had

wilde heel graag naar huis. Hij besefte maar al te goed

niets gedaan. Er was een explosie aan uitzaaiingen in zijn

hoe het ervoor stond. Hij zou dit niet redden.

lichaam. Het zat overal , ook in zijn botten. Die bobbeltjes
waren tumoren en die bult op zijn rug ook. En weer zakt
de grond onder je voeten vandaan. Wat nu? De arts van
AVL wilde niet opgeven . Hij overwoog om verder te gaan

“We wisten heel goed dat Jos naar
huis mocht om te gaan sterven maar
eigenlijk knapte hij langzaam op...”

met anti pd1, Pembrolizumab. Maar eerst moest er in
Tilburg een MRI hersenen worden gemaakt om te kijken

Zijn behandelend arts bevestigde dit. Hij zei dat hij het zo

hoe het nu in zijn hoofd was. Bij uitzaaiingen in de herse-

jammer vond. Hij had gehoopt, net als wij, dat Jos nog

nen mocht Jos geen Pembrolizumab.

zou opknappen maar hij zag het somber in. Hij begreep
heel goed dat Jos graag naar huis wilde en gaf daar toe-

Steeds zwakker

stemming voor. Er werd thuiszorg geregeld en een paar

In Tilburg bleek uit de MRI dat het niet goed was.

dagen later werd hij met de ambulance naar huis gebracht

Er waren in totaal 14 tumoren maar de arts wilde alsnog

om zijn laatste tijd door te brengen. Hij kreeg ook weer

Gamma knife toepassen. Gelukkig maar, want dat zou be-

Prednison voorgeschreven zodat hij zich wat lekkerder

tekenen dat Jos daarna toch nog verder mocht met Pem-

zou voelen. Nou, dat hielp heel goed. De misselijkheid

brolizumab. Een paar dagen later werd Jos voor de twee-

verdween en hij ging zich steeds beter voelen. Dat was

de keer behandeld met Gamma knife. Dit keer zonder

fantastisch natuurlijk maar ook heel raar. We wisten heel

Dexamethason zodat hij snel kon starten met de anti pd1.

goed dat Jos naar huis mocht om te gaan sterven maar

De behandeling is goed gegaan. Hij moest nu eerst her-

eigenlijk knapte hij langzaam op.

stellen en dan zou hij zijn eerste infuus Pembrolizumab
krijgen. Helaas werd hij steeds zwakker. Hij had last van

Afscheid nemen

benauwdheid door vocht achter zijn longen. Dit komt

Collega’s, vrienden en familie kwamen allemaal op be-

vaker voor bij kankerpatiënten met veel uitzaaiingen.

zoek om nog even met Jos te kletsen. Collega’s hadden

Je moet het zien als een soort wondvocht van alle tumo-

zelfs een dvd meegenomen waarop ze allemaal persoon-

ren. In het streekziekenhuis bij ons in de buurt hebben ze

lijk afscheid namen van Jos. Deze was gemaakt met de

twee liter vocht afgetapt. Dat geeft gelijk meer lucht

bedoeling om op de crematie te laten zien. Dat was een

alhoewel het een pijnlijke ingreep is.

heel emotioneel moment. Jos zijn moeder kwam elke dag
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op de scootmobiel even langs. Ze was zo verdrietig….

van november zijn werk had gedaan. En dat was zo.

Allemaal heel moeilijk . We konden het gewoon niet gelo-

De 14 tumoren die toen bestraald zijn, waren niet meer

ven dat het niet meer zo lang zou duren. En dat werd ook

waarneembaar en er waren ook geen nieuwe bijgeko-

steeds moeilijker omdat hij steeds meer praatjes kreeg en

men. Zo slecht 2014 begon en eindigde, zo goed was

zelfs weer ging eten naast de sondevoeding die hij kreeg.

2015 begonnen. Het was bijna niet te bevatten.

Hij kon weer genieten van lekkere dingetjes.

Jos voelde zich goed, kon steeds meer dingen doen,
sondevoeding was niet meer nodig, thuiszorg al helemaal

30

“Op zijn rug zat toch die tumor...
die miste ze … hij was weg!”

niet meer, alleen nog fysiotherapie om conditie weer op te

Met Kerst gingen we gourmetten en zelfs daar genoot hij

De scans die vanaf toen om de twee maanden werden

van. Een paar weken daarvoor moest hij overgeven bij

gemaakt lieten steeds meer verbetering zien. In oktober

elke etensgeur. Onze oudste dochter zat naast hem en ze

2015 was er niets meetbaars meer te vinden. In mei 2015

wreef over zijn rug: “lekker hè pap?” En toen keek ze in-

waren er op de MRI hersenen toch nog drie nieuwe

eens heel verbaasd. Op zijn rug zat toch die tumor... die

uitzaaiingen zichtbaar. Waarschijnlijk was dit nog een klei-

miste ze … hij was weg! Iedereen keek op zijn rug en een

ne nasleep van die explosie aan uitzaaiingen van eerder.

blauwe plek was het enige wat er nog te zien was.

Dat was wel even een domper maar deze zijn behandeld

We waren stomverbaasd en konden het niet geloven.

met Gamma knife. Drie maanden later bleek dat één van

Jos gaat dood en een tumor verdwijnt? Hoe bizar!

die tumoren was gaan bloeden. Dit werd goed in de gaten

De dagen daarna ging het elke dag beter met hem.

gehouden en was drie maanden later zo goed als weg.

Met oud en nieuw waren onze vrienden er en hij heeft er

Daarna zijn er geen nieuwe tumoren meer gevonden.

bouwen en spieren te trainen.

Hoop doet

enorm van genoten. Om twaalf uur ’s nachts hebben we
misschien wel veel beter zou gaan verlopen dan 2014.

“In oktober 2015 was er niets
meetbaars meer te vinden!”

Verbazing

Het is nu juni 2016. Tot nu toe gaat het nog steeds heel

Deze wens is uitgekomen. Begin januari zaten we weer op

goed. Geen tumoren, geen behandeling. Ongelooflijk.

het spreekuur bij de behandelend arts in het AVL. Hij was

Jos heeft nog wel een aantal lichamelijke klachten. Hij is

erg verbaasd en opgetogen dat het zo goed ging.

heel snel moe, soms uitgeput, en heeft last van pijnlijke

Prednison en sondevoeding zorgen ervoor dat je weer

gewrichten. Hij krijgt nog steeds fysiotherapie. Voordat

wat sterker wordt en je lekkerder voelt maar kunnen

Jos ziek werd was hij een sterke man die altijd hard

onmogelijk een duidelijk zichtbare tumor laten verdwij-

aan het werk was. Dat is veranderd. De kracht is een stuk

nen. Op de scan die volgde was duidelijk te zien dat de

minder geworden en hij houdt het niet meer zo lang vol.

grotere tumoren aanzienlijk kleiner waren geworden, de

Verder merken we dat hij minder alert is en vergeetachti-

kleinere nu nog stipjes waren en de botuitzaaiingen waren

ger. Hij kan niet meer zo goed op woorden komen.

zo goed als verdwenen. Ongelooflijk!

De medicatie voor epilepsie moet hij blijven slikken en de

geproost op 2015 en de wens uitgesproken dat dit jaar

Prednison is vervangen door Hydrocortison. Dat werkt
De arts kon niet goed verklaren welke behandeling dit nu

goed gelukkig.

had gedaan. Het zou de Ipilimumab kunnen zijn, die
werkt vaak later pas, of alleen die ene toediening

Jos is een positief ingestelde man. Hij heeft nooit opgege-

Pembrolizumab of misschien de combinatie daarvan.

ven. Vanaf het begin heeft hij gezegd: “Alles komt goed.”

Dat kan je niet achterhalen en daar zullen we nooit achter

Zelfs toen hij zo ziek was dat hij nog geen slokje water kon

komen. Feit was dát het in ieder geval aansloeg.

binnen houden zei hij: “Ik geef niet op hoor!” Ik ben

Het lichaam was nu druk aan het werk, de immuunthera-

ervan overtuigd dat deze positieve instelling meegehol-

pie was aangeslagen. Daarom wilde de arts nu niets doen.

pen heeft in dit hele proces.

Het ging nu goed, dus waarom weer het risico lopen dat
hij zo ziek zou worden?

En nu moeten we verder. Soms valt dat niet mee. Het is

Vervolgens moesten we naar Tilburg om te kijken hoe het

moeilijk om gewoon verder te leven alsof er niets is

nu in zijn hoofd was en of de Gamma knife behandeling

gebeurd. Dit alles heeft een enorme impact gehad op ons
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leven!
gezin. Inmiddels krijgen we hulp van het Helen Dowling

tie vinden van mogelijke behandelingen. Hier staan helaas

Instituut om te verwerken wat er allemaal is gebeurd en te

ook verschillende negatieve verhalen over de gang van

leren hoe je nu verder kan gaan. Dit geeft ons veel steun.

zaken in sommige ziekenhuizen. Het zou zo mooi zijn als
je er volledig op kon vertrouwen dat iedere melanoompa-

Durf te vragen

tiënt de behandeling krijgt die nodig is in welk ziekenhuis

“Houd de regie in eigen handen!” Dat is mijn motto

dan ook. Met ons verhaal wil ik lotgenoten er op wijzen

geworden. Het kan je heel veel brengen als je zelf op

dat dit niet zo vanzelfsprekend is.

onderzoek uitgaat en je verdiept in de mogelijkheden.
Durf vragen te stellen aan iedere arts waarmee je te

“Er is hoop. En hoop doet leven...”

maken krijgt. Bereid elk gesprek goed voor door bij alle
mogelijke scenario’s vragen te bedenken. Vraag of je het

Gelukkig zijn er steeds meer succesverhalen te vinden.

gesprek mag opnemen. Dan kan je thuis nog eens rustig

De ontwikkelingen zijn zo snel gegaan de afgelopen twee

luisteren hoe de arts het precies verwoordde. Vraag

jaren. Immuuntherapie slaat bij steeds meer patiënten

eventueel hulp van iemand die je kan helpen bij dit en die

aan. Het onderzoek naar waarom het bij de één wel aan

mee kan naar een belangrijk gesprek.

slaat en bij de ander niet, loopt en moet doorgaan.
Wanneer je de diagnose melanoom krijgt ben je op zoek

“Houd de regie in eigen handen!”

naar hoop. In 2014 kon ik die niet vinden. Daarom vind ik
het zo belangrijk om dit verhaal te delen. Geef niet op,

Wanneer je geen goed gevoel hebt bij een ziekenhuis,

haal alles uit de kast. Er is hoop. En hoop doet leven…

schroom dan niet om ergens anders een second opinion te
vragen. Zoek hierbij altijd naar een ziekenhuis met een
melanoomcentrum.
Het forum van Stichting Melanoom staat vol met verhalen
van lotgenoten die je begrijpen. Daar kan je veel informawww.stichtingmelanoom.nl
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Wees niet bang
Wees niet bang, je mag opnieuw beginnen

vastberaden, doelbewust of aarzelend op de tast.

Houd je aan regels, volg je eigen zinnen

laat die hand maar los of pak er juist één vast.

Wees niet bang voor al te grote dromen

ga als je het zeker weet en als je aarzelt, wacht!

Hoe ijdel zijn de dingen, die jij je hebt voorgenomen.

het mooiste overkomt je, het minst is bedacht.

Wees niet bang vooral wat ze van je vinden,

wat weet je van een ander, als je jezelf niet kent.

Verlies je oorsprong niet, door je te snel te binden

het leven lijkt afwissend, maar zelfs de liefde went.

Wees niet bang, je bent een van de velen

en tegelijk is er maar één als jij.

Dat betekent, dat je vaak zal moeten delen

en soms zal moeten zeggen:“laat mij vrij!”

Freek de Jonge

