
Een patiënten verhaal. 
 
Rik Cuypers 
 

 
De ervaringen van patiënten betreffen zowel het rationeel verloop van hun ziekte, als de emoties die er mee 
gepaard gaan. Bij het woord kanker zijn die gevoelens dikwijls traumatisch, zeker wanneer de informatie 
ontbreekt om de situatie juist in te schatten. Dit is bij mij het geval geweest en ik wil dit aspect ook belichten, 
al riskeert mijn verhaal daardoor verloren te lopen in schijnbaar onbenullige details. 

 

Als ik ergens over prostaataandoeningen spreek, wijs ik erop dat er sterk verschillende situaties zijn, van 
haast onschuldig, over al dan niet operabel, tot levensbedreigend. Bijgevolg hebben we dan ook met 
verscheidene zorgpaden te maken. Ik behoor tot de categorie die de PSA-bepaling aan zijn laars lapte, pech 
had en bij diagnose startte met botuitzaaiingen. Mijn L5 wervel was aangetast, een fractuur met een 
zenuwcompressie tot gevolg. Het schijnt dat we maar met zo’n vijf procent zijn, maar voor ons gaat de slogan 
“sterven met en niet aan” niet op. Van uit mijn standpunt, word ik dan ook wat nerveus, wanneer men de 
PSA-bepaling overbodig gaat beschouwen, want dan vrees ik dat we later in de meerderheid zullen zijn. 

 

Eigenlijk begint mijn verhaal met een vroeg gepensioneerde man, gewezen helikopterpiloot, die op reis gaat, 
windsurft, zwemt, van alles geniet en in blakende gezondheid is. Van de wereld van de dokters moest ik niet 
weten, want dat zijn diegenen die voortdurend controleren of je nog fit bent om te vliegen en die je 
eventueel “op de grond zetten”. Toch waren er symptomen, die mogelijk op een probleem wezen: erecties 
die het niet volhielden tot het einde, stroperige zaadlozing, onderrug die soms wat gezwollen en warm 
aanvoelde en vooral pijn in het rechteronderbeen. Nu ja, een sportieve kerel kwetst zich al eens. Ik droomde 
zelfs dat mijn wervels los zaten. Had mijn onderbewustzijn een boodschap voor mij? 

 

We zijn 2001, ik ben 58 jaar. Pijnstillende gel loste het probleem niet op. Bloedsomloop maar eens laten 
nakijken. Niks aan de hand, behalve wat ruis op een hartklep. Dan maar de zenuwbanen laten controleren. 
Dat prikken met die naalden was niet leuk en wees evenmin op een probleem. Toen ik thuis de trap niet 
meer op geraakte, de pijn zich ook in mijn rug nestelde en ik uit noodzaak in de living bleef slapen, was de 
maat vol: naar de spoed in het Middelheim ziekenhuis. Men maakte CT-scans: een neurochirurg kwam met 
het nieuws dat ik prostaatkanker had. Mijn vrouw zei dat ik lijkbleek werd. Nu moeten jullie weten dat een 
aantal jaren tevoren een goede neef van mij, die aandoening niet overleefd heeft en in één jaar tijd volledig 
aftakelde. Hij was 52 jaar. De mededeling kwam dus over als een doodvonnis. Wat de dokter nog verder 
vertelde had ik niet mee, gelukkig kon mijn vrouw me wat verklaren, maar ook niet veel. 

 

Vanaf dan leefde ik als een zombie. Ik mocht niet zelf gaan, want als mijn wervel brak was ik onderaan 
verlamd. Ik werd in een rolstoel rondgereden, geduwd door een lieve dame die me overal parkeerde, voor 
onderzoeken van de ene buis naar de andere, CT-scans, botscan, MRI, bloedstalen nemen en pijnlijke 
biopsie. Grappig is dat ik nu, 14 jaar later dezelfde dame herkende aan de balie om me in te schrijven voor 
een afspraak. De MRI was pijnlijk omdat ik onbeweeglijk op de rug moest liggen. Ik telde de seconden af en 
beet op mijn tanden. 

 

Ik snapte niks van mijn situatie. Hoe kon pijn in mijn been iets te maken hebben met mijn prostaat? Aan mijn 
oncologe vroeg ik of er een psychosomatisch probleem was. Stel je voor. Mijn radiotherapeut, de meest 
empathische geneesheer die ik ooit ontmoet heb, kwam uitleg geven: waarom en hoe ik zou bestraald 
worden. Hij toonde de beelden van mijn wervelkolom, ik zei “oei” en hij ging dan maar verder zonder 
beelden. Hoe is het mogelijk dat zo’n detail in je geheugen gegrift zit? Het zouden 10 bestralingen van 3 Gy 
worden, op twee plaatsen. Terloops sprong er iemand binnen om me te vertellen dat hij goed nieuws had: 
“ik was gezond”. Nu weet ik dat hij bedoelde dat er buiten de kanker niets aan de hand was en dat mijn 
lichaam voor de rest goed functioneerde. Van mijn uroloog vernam ik dat mijn behandeling hormonaal zou 
zijn. Een driemaandelijkse LHRH-spuit beperkte mijn testosteron productie en ontnam aldus de groeifactor 
van mijn tumoren. 



 

Ik leerde op de juiste manier uit mijn bed te komen, zonder de rug te belasten en dat pas ik nog altijd toe. Ik 
kreeg een speciale matras om mijn rug te ontzien. Ik kon geen minuut in dezelfde houding blijven liggen en 
’s morgens waren mijn lakens een en al rimpel, hetgeen de commentaar uitlokte: “in dit bed is gewerkt 
vannacht”. Aan Micheline, oncologieverpleegkundige, heb ik ook een speciale herinnering. Zij zorgde voor 
mijn welzijn tijdens mijn verblijf in het Middelheim ziekenhuis. Het bleek dat ik niet alleen last had van mijn 
rug, maar ook van een tand. Ze maakte tussendoor een afspraak met de tandarts. Van holistische aanpak 
gesproken. Op mijn fundamentele vraag hoe lang ik nog had, antwoordde iedereen evasief dat men dat niet 
kon zeggen. Na een tiental dagen waren alle onderzoeken achter de rug en bleven er enkel de dagelijkse 
bestralingen over. Opnieuw was het Micheline die merkte dat ik me rot verveelde en ervoor zorgde dat ik 
naar huis mocht. Een buurman, collega ex-militair, voerde me dagelijks heen en weer voor de bestralingen. 

 

Thuis nam ik verder pijnstillers en na een tijd ook antidepressiva, gelukkig niet lang. Ik sliep slecht en was er 
overdag niet altijd bij. In mijn dossier las ik dat ik T3a N1 M1b was, met een PSA van 42 en een gleason 4 + 
4. Dus uitgezaaide kanker, met aangetaste lymfeknopen en botten.  Erger was dat er geschreven stond dat 
ik palliatief behandeld werd. Voor mij stond dat gelijk met terminaal. Wist ik veel dat het gewoon “niet 
geneesbaar” betekende.   Ik kreeg een  LHRH-agonist, even  gekoppeld aan een antiandrogeen, om de 
testosteron opstoot tegen te gaan en maandelijks een bisfosfonaat inspuiting, om mijn botten te versterken. 
Dat zijn er nu reeds 148 geworden. De PSA viel terug tot 2,4, en dan tot 0,1. Mijn lichaam reageerde met alle 
mogelijke bijwerkingen: libido weg, moe, warmteopwellingen, jeuk, concentratieproblemen, 
stemmingsstoornissen….  Ik lag ganse dagen in een zetel te slapen. Gelukkig was mijn vrouw er steeds voor 
mij. Bij het bezoek van een goede vriend viel ik tijdens het gesprek in slaap , vreselijk. Na een tijd maakte ik 
een eerste uitstap: de trap af tot in mijn tuin. Het duurde uiteindelijk zes maanden om van mijn pijnstillers 
af te geraken. Ondertussen had mijn uroloog me verteld dat hij patiënten had in mijn situatie, die al langer 
dan tien jaren leefden. Mijn angstgevoelens bij het wakker worden, duurden wel nog twee jaren. In het 
hospitaal werd ik een vaste klant en het doet me nog steeds plezier “mijn” verpleegsters van het eerste uur, 
Sandra en Nancy tegen te komen. Ze steunden me toen geweldig. Ik informeerde me op het internet en zo 
leerde ik meer over mijn aandoening en maakte ik kennis met Wij Ook. Een domper was dat de statistieken 
me slechts 10% kans gaven om 5-jaren te overleven. Diezelfde grafieken tonen 15 jaar later een beter 
vooruitzicht. Mijn levenskwaliteit nam toe, ik kreeg terug sociaal contact en ging weer op reis. Wekelijks de 
sauna bezoeken met mijn huisarts-vriend ontspande me geweldig en hij kon ondertussen mijn medische 
overwegingen beter kaderen. Ik voelde dat mijn rug sterker werd en ik riskeerde terug iets meer op te heffen 
dan de 5 kg waartoe men mij in het begin beperkt had. Geen 6 flessen drank  in  één  keer  dragen. 

Louis Denis polste me om bestuurslid te worden van onze vereniging. 
Aanvankelijk bedankte ik ervoor, wegens te veel werk met andere 
verenigingen als bestuurslid en webmaster en vooral de zorg voor een 
kleinkind als “jonge” grootvader. Via mijn interesse voor onze site, 
zette ik de stap dan toch, om er ten volle voor te gaan: vergaderingen 
bijwonen, teksten schrijven, spreekbeurten geven en onze stand 
overal bemannen. De financiële en administratieve toestand van mijn 
familie, heb ik wat vereenvoudigd voor mijn potentiële weduwe. We 
veranderden zelfs ons huwelijkscontract. 

 

Mijn PSA steeg heel langzaam over een periode van 7 jaren tot een 
waarde 7. Tijd om over te stappen naar een maximumbescherming, 
door toevoegen van een antiandrogeen, dat de toegangspoorten van 
de cellen voor testosteron blokkeert. Opnieuw daalde de PSA tot zeer 
lage waarden. Er volgde zoals verwacht een langzame stijging. Pogen 

de behandeling een tijdje te onderbreken, "te intermitteren", gaf geen resultaat. Doordat ik geen pijn meer 
leed en ondertussen degelijk geïnformeerd was, kon ik dit alles mentaal goed aan. Plasproblemen dienden 



zich aan en een transurethrale resectie van de prostaat (TURP) was de oplossing. Ik kreeg een nieuwere 
LHRH-analoog met zesmaandelijkse inspuitingen en een beter bisfosfonaat infuus om de drie maanden, nu. 

 
Na terug een rustige periode van 5 jaren liep de PSA op tot 15. Een botscan toonde een letsel op de L3 
wervel. Ik was dus castratieresistent geworden, mCRPC. De PSA schoot verder omhoog tot 154, met een 
verdubbelingstijd van 1 maand. Nu werd het serieus en moesten de nieuwe geneesmiddelen aangesproken 
worden. Dat was een heel dilemma met verschillende adviezen, uit allerlei hoeken. Ik werd er terug wat 
down van. Zou ik instappen in een fase III programma met immunotherapie? Misschien de oligometastase 
weg inslaan en uitwendig bestralen? Een Choline pet-scan in Gent vertoonde zacht weefsel uitzaaiingen: 
longen en lever. Ook de ribben vertoonden vlekjes. Bij die mededeling kwamen er traantjes bij de dochter. 
Weg dus ook de mogelijkheid om radium radiotherapie aan de botten te geven. De keuze tussen abiraterone 
(abi), dat de synthese van testosteron in de bijnierschors en in de tumor zelf door omzetting van cholesterol 
beperkt, of enzalutamide (enza) dat als antiandrogeen werkt, lag niet voor de hand. Sommige documenten 
toonden een iets betere overlevingskans voor het tweede, maar Amerikaanse patiënten op mijn dagelijkse 
blog van US Too, spraken van lastiger bijwerkingen op het zenuwstelsel. In sms-taal: kwenie. Tussen haakjes 
merk ik op dat de mediane waarden van een resultaat, beter ook gepaard gaan met de uiterste waarden: 
mediaan 6 maanden langer leven, kan gaan van 1 maand tot 36 maanden, bijvoorbeeld. 

 

Ondertussen was een tweede TURP noodzakelijk. Normaal heeft zo’n ingreep een werking van 10 tot 15 
jaren, maar ja de tumoren roeren zich. Geen verwijderen van prostaatweefsel, maar van tumorweefsel deze 
keer. Door bloedverlies zakte mijn bloeddruk vrij snel. Aandachtige verplegers die letterlijk aangelopen 
kwamen, beletten dat het tot een shock niveau kwam. Na de sonde te verwijderen en een ganse dag te 
wachten op een zelfstandig plasje, diende men me opnieuw te sonderen. Ik kwam bleek en vermagerd terug 
thuis en had een maand nodig om terug wat kleur te krijgen. Ondertussen stopte ik met het nemen van mijn 
antiandrogeen, dat in mijn stadium van de ziekte een “agonist” werd: stimulans van de kanker, in plaats van 
hem af te remmen ….. Raar. 

 

Mijn oncoloog ging voor abi. Een product van eigen bodem. Hij loste mijn dilemma op. Opnieuw reageerde 
ik goed op de hormonale behandeling. PSA 0,04 en krimpen van de uitzaaiingen.  De LHRH-analoog dient 
verder genomen te worden, omdat abi op zich, niet sterk genoeg is om de testes te onderdrukken. Met wat 
ik nu weet, had ik me beter chirurgisch laten castreren, eerder dan chemisch. De nieren worden er minder 
door belast en wat nog? Abi werkt op de nieren en gaat daarom samen met een corticosteroïde. Als 
bijwerking ondervind ik vooral meer vermoeidheid door bloedarmoede en ook af en toe spierpijn. Mijn 
spieren verzwakken verder, hartspier dus ook. Niet zo, zou mijn oncoloog achteraf melden. Mijn cognitieve 
functies verminderen, of word ik gewoon wat ouder? Ik moet niet meer vliegen, dus geen probleem. Ik dien 
mijn bloeddruk zorgvuldig op te volgen, omdat abi die laat stijgen. Eén keer ’s morgens en één keer ’s avonds 
en de metingen in een Excel-grafiekje invoeren. Op zich valt er best te leven met de situatie en ik speel verder 
met de kleindochter, alhoewel ze me op een aantal gebieden flink de baas is, in het zwembad bijvoorbeeld. 
Lastig is wel mijn “pillenmanagement”, 17 tot 19 stuks per dag, naargelang er al dan niet pijnstillers en 
ontstekingsremmers moeten genomen worden. Twee uren voor de inname van abi en één uur erna, niet 
eten. 

 

Men leest dat abi bij sommigen slechts een jaar werkt, maar bij anderen al vier jaar. Duimen dus en 
afwachten tot de taxusderivaten wenken (eerstelijns en tweedelijns chemo), toch nog enza of een 
futuristisch PSMA (prostaat specifiek membraan antigen-eiwit) radiofarmacum zoals Lutetium, dat de 
tumorcellen gericht aanvalt? Olaparib (Lynparza), Pembrolizumab? Checkpoint inhibitor Immunotherapie? 
Is dat alles nog betaalbaar door de maatschappij? Laat me even cynisch zijn: bij het helpen van de weduwe 
van een goede vriend, heb ik gemerkt dat overlijden evenmin goedkoop is. In de literatuur lezen we dat er 
een ‘tsunami” aan zorgpaden op komst is, gebaseerd op subtypes aan prostaatkanker en op 
geïndividualiseerde moleculaire analyse. Niet meer voor mij denk ik. 



De jaarlijkse kostprijs van mijn behandeling loopt nu al op tot 50.000 euro. Voor mijn Amerikaanse vrienden 
is betaalbaarheid een hoofdthema. Mogen wij ons gelukkig prijzen met onze ziekteverzekering. Wel is het 
een Belgenmop dat de PSA-metingen, die gepaard gaan met de terugbetalingsvoorwaarden, niet gratis zijn. 
Ik betaal de 11 euro met plezier. Ze maken drie promille van de kosten uit. Bij een CT-scan die de evolutie 
van de tumoren nagaat, ontdekt mijn alerte oncoloog dat er plak of zo op de aorta zit: even naar een 
vasculaire specialist dus. Ik maak me zelfs niet meer ongerust. Mijn opmerking dat ik liever aan hartfalen 
sterf, dan aan gezwollen botten pareerde mijn oncoloog door op te merken, dat dit deeltje bij loskomen niet 
naar het hart gaat, maar naar de aders. 

 

Ik ben 15 jaren gemetastaseerd onderweg en kan dus als voorbeeld dienen, bij patiënten met 
uitzaaiingen, die het even niet meer zien zitten. De ziekte is wel zeer heterogeen en in de juiste biologische 
subgroep zitten bepaalt de vooruitzichten. Er schijnen 39 genen mogelijk een rol te spelen. 
Onderzoekingswerk te doen dus. 

 

Ik nodig al mijn vrienden -zo voel ik de leden van onze vereniging aan- uit, ook hun verhaal te brengen, al 
was het maar in een korte tekst voor onze PROSTAATinfo. Het hoeft niet zo langdradig te zijn. Iemand met 
de topic “actieve opvolging” misschien? 

 

Vervolg ….. Als dagboek? Ook op mijn site publiceren? Voorlopig ja, maar leesbaarheid verwaarlozen! 
 
Gans de tijd dat ik behandeld werd kreeg ik de resultaten van mijn bloedanalyse van een bediende. Dat mag 
niet meer wegens privacy redenen. Begrijpelijk, maar onhandig. Volgende keer dus de dokter zelf aan ’t werk 
zetten?  
De administratieve rompslomp rond mijn behandeling heb ik al tientallen keren weten wijzigen. Ik zou 
denken dat ik na 15 jaren een ervaringsdeskundige ben geworden: neen dus, men blijft me verrassen. 
Mijn oncoloog is bereid mijn bloedanalyse telkens af te drukken. 

 

10 februari 2016: PSA 0,01 Uitzaaiingen in longen en lever praktisch niet meer detecteerbaar door CT-scan, 
joepie! 

 

Het ziekenhuis is bereid gevonden de dia’s die ik over onze vereniging maakte, op te nemen in het dynamisch 
bord van de wachtzaal voor oncologie-patiënten. We vermelden dit in ons tijdschrift PROSTAATinfo. 

 

Vandaag 18 februari trek ik naar Gent met onze stand en leid de bijeenkomst georganiseerd door Chris 
Coeman in. Groot succes 56 personen in de zaal, pracht spreekbeurten en Da Vinci robot gedemonstreerd. 

 
26 februari 2016: mijn apotheker informeert me over het uitwisselen van medische gegevens en 
geneesmiddelen tussen de belanghebbenden. Toffe madam, die daarvoor haar tijd neemt. 

 

Incontinentieproblemen: weinig verlies en niet dikwijls, maar toch best opvangen in licht materiaal. Door 
leeftijd? Tumor die tegen blaas duwt, zoals de PET-scan aangaf? Hopelijk niet door wand! TURP-gevolg? 

 

Ik moet mijn zoon van 45 jaar ook eens zijn PSA laten bepalen. 
 
06 maart 2016: morgen ga ik een doos met pas uitgegeven Prostaatinfo’s halen bij Anja, onze voortreffelijke 
secretaresse in de Lange Gasthuisstraat. Alles moet klaar zijn om onze stand te tonen in de raadzaal van 
Hemiksem, ter gelegenheid van een spreekbeurt van Dr. Tibaut Debacker op 17 maart. Ik kreeg een toffe 
respons van de spreker en de organisator, om met onze stand mogen aanwezig te zijn. 

 

Mijn bloeddruk is aan het oplopen, met een maximum tot 170. In het hospitaal 180. Hij schommelt wel sterk, 
zodat het gemiddelde lager ligt. Mijn oncoloog schrijft me een bijkomende pil voor om mijn aders te 
versoepelen. Ondertussen vertelt hij me dat mijn hartspier niet onder de hormonale behandeling lijdt. 
Bewegen is belangrijk. Het zal zijn zoals met de haargroei: op het lichaam alles weg, maar het hoofdhaar 
blijft. 



Onderzoek naar een nieuw middel: sinds februari 2016 in het Erasmus MC Kankerinstituut, een 2de/3de 
lijns middel ARN509 Apalutamide (AA) voor mannen met uitgezaaide prostaatkanker (mCRPC) voor wie na 
abi en chemotherapie geen opties meer zijn, of die na abi nog een aanvullende hormoonbehandeling 
wensen voorafgaande aan chemotherapie. 

07 april 2016: Amlodipine houdt mijn bloeddruk onder controle. PSA extreem laag. 

08 april 2016: Down. Mijn reiskameraad Dirk is overleden. Van de trap gevallen. Hoe is het mogelijk? Ik had 
hem wegens zijn knieproblemen aangeraden een huis of appartement te kopen zonder trappen. 

09 mei 2016: PSA en uitzaaiingen in orde, MAAR op weg om diabetespatiënt te worden, glucose 218. 
Donderdag naar de diabeteskliniek van het Middelheim. 

12 mei 2016: Het is zover, diabetes patiënt, nog een pil meer en suiker in het bloed meten. 20 pillen per 
dag. De diëtiste motiveert me om voeding en beweging beter aan te pakken. 

13 mei 2016: Het begint slecht, vergeten mijn suiker te meten voor het ontbijt, morgen beter. 

Pillenmanagement 

 

 
 

Ferograd 500 mg, Coversyl 10 mg, Uni Diamicron 60 mg, Rupatall 10 mg, Metformax 850, 
Prednisone 5 mg, Metarelax, Amlodipine 5mg, Pantomed 20 mg, Asaflow 80 mg, 
Fluvastatine 80 mg, Zytiga 250 mg, Steovit Forte 1 g, Dafalgan 1 g, Celebrex 200 mg, Depot 
Eligard, Zometa. 
15 mei 2016: Ik ga eens langs bij een kaakchirurg om te weten wat er te doen valt om 
necrose van het bot te vermijden bij tandingrepen. Niks eigenlijk. Lang op voorhand en erna 
antibiotica nemen, “and hope fot the best”. 
23 mei 2016: De pijnen die zowat overal in mijn lichaam “wandelen” zitten nu in mijn 
onderbenen, vooral links. Een paracetamol en celebrex helpen, maar niet zo gemakkelijk 
meer als tevoren. Ik draag nu ook steunkousen, maar die hebben er allicht niets mee te 
maken. ’s Nachts word ik er al eens van wakker. 



02 juni 2016: Nieuw probleem, te pas en te onpas winderigheid en buikloop.  
Van de pillen of een medisch probleem? Mijn glucose daalt, dat is goed nieuws. 
19 juni 2016: Mijn pillendozen wat “geleand” zoals mijn dochter zou zeggen. 

 
20 juni 2016: Op voeding letten, bewegen en …. pillen pakken helpt. Op één maand, gewicht 
van 90 kg naar 86 kg, bloeddruk van 140 naar 120 en glucose van 200 naar 130. 
15 augustus 2016: gewicht naar 82 kg, bloeddruk oké en glucose oké, MAAR hematocriet 
26,3. Ik begin de bloedarmoede te voelen bij inspanningen. Als het zo verder gaat wenkt de 
EPO, of zo iets. Gelukkig voor het ogenblik geen “pijntjes” meer. 
25 augustus 2016: Louis Denis bezorgt me een artikel waarin men er op wijst dat er naast 
Lutetium 177 PSMA (bêta straler) in Heidelberg, ook al met Actinium 255 PSMA (alfa straler) 
gewerkt wordt. Allicht niet vergoed, maar 5.000 euro is niet het einde van de wereld. 
27 augustus 2016: De Europese patiëntendag in Leuven was interessant. Minder leuk om 
horen was de uitspraak dat lange tijd hormonale behandeling je gevoeliger maakt voor 
parkinson en alzheimer. Op het internet kan je een boek vinden over het onderwerp.  
47 euro is me wat te veel om het te bestellen. 
03 september 2015: mijn wandelende “pijntjes” duiken weer op en zitten nu aan mijn 
ribben. Vervelend wanneer je op bezoek bent en je niet al te best voelt. Paracetamol, 
Celebrex en Voltaren gel doen hun werk wel, maar het duurt langer voor je weer fit bent. 
Wat slapen in een zetel is niet erg sociaal.  
28 september 2016: mijn cognitieve functies gaan achteruit, maar uit een studie blijkt dat 
dit niet door de hormonale behandeling komt …. dus wegens de ouderdom, zou ik denken.  
13 oktober 2016: Ik ben alleen naar Bilbao geweest. Even een pijntje, maar verder in vorm 
om kilometers te wandelen. Bergop even hijgen en stoppen, maar het lukte. 
22 oktober 2016: Met de fiets naar containerpark en de winkel …. Uitgeput thuis gekomen. 
27 oktober 2016: Met de stand naar de Café Santé in Gent. Zelfs na 300 spreekbeurten bij te 



wonen leert men nog bij: mijn ijzerpillen zouden bij langdurige hormoonbehandeling niet 
helpen bij mijn bloedarmoede. Ik zal het eens vragen aan mijn huisarts. 
02 november 2016: Toch die Ferograde ijzerpillen verder nemen zegt mijn oncoloog. 
Bevestigd door mijn huisarts. Hematocriet gezakt tot 25, rode bloedcellen 2,63 en 
hemoglobine tot 8,7. De cijfers bevestigen mijn vermoeidheidsgevoel. 
06 december 2016: Hemoglobine 8,1 en hematocriet nog maar 23,6 

14 januari 2017: Dat ik allergisch ben voor bomen wist ik. De pollen in het 
voorjaar bevestigen dit. Ik neem er rupatall tegen. Maar door de 
chemische brol in mijn lichaam, werd ik ook “kruisallergisch” voor selder. 
Mits koken kan ik het wel opnemen. Ondertussen zit ik er maar mee. Wat 
rauwe knolselder en dit effect na een half uur, dikke lippen, gezwollen 
keel en een nacht moeilijk ademen. Dreigde een anafylactische shock? 

 

25 januari 2017: Mijn schouder deed serieus pijn. Ik kon er 4 uren niet van slapen. Spieren en 
pezen, geen botpijn. Dafalgan codeïne wordt noodzakelijk.  
Epo geven voor mijn bloedarmoede is niet aan de orde. Epo voedt ook de tumoren en dat is 
niet wenselijk. 
01 februari 2017: Ik stond met onze stand in het Elisabeth center tijdens de BVU Elautprijs 

 
 
19 februari 2017: Zou DES helpen na falen van Abi? 
10 maart 2017: Ik stap per ongeluk in één keer 3 treden naar beneden. Een enorme 
pijnscheut in de knie. 
23 maart 2017: Rik trekt naar Londen voor het EAU congres en om er een spreekbeurt te 
geven voor Europa UOMO deelnemers. 
13 april 2017: Het knietje is nog niet genezen, maar betert wel langzaam. 



19 mei 2017: Hopelijk gaat het wat sneller beter met de knie. Wenkt een prothese?. 
19 mei 2017: Blijkbaar ga ik niet voor een uitdaging minder of meer uit de weg: ik word lid 
van een adviesraad van de Universiteit van Gent, om een project te lanceren in verband met 
bestralen en het medicijn olaparib, jongens toch!   
01 juli 2017: Het gaat beter met de knie, maar nu ben ik door schuld van een brommer 
gevallen met de elektrische fiets. Wat zeggen de statistieken over oude mannen en fietsen? 
02 juli 2017: Hemoglobine 7,6 Oei! Toch bloedtransfusie nog wat afhouden? 
09 juli 2017: Met huisarts en uroloog gesproken. Volgende consultatie met mijn oncoloog 
zal over bloedtransfusie gaan. 
19 juli 2017: we houden de boot nog af. 
15 oktober 2017: hemoglobine iets hoger. Bloedtransfusie voor later. 
31 december 2017: een serieuze verkoudheid overwonnen; longproblemen? 
03 maart 2018: ik zal maar beter een pedicure raadplegen, denk ik. De nagel van mijn 
rechter dikke teen groeit in. Pijnlijk. Blijkbaar heb ik die tekort geknipt. 
09 augustus: mijn hemoglobine daalde onder de 7. We zijn dan maar aan bloedtransfusies 
begonnen. 
01 september 2018: vreselijk, een lotgenoot met wie ik van gedachten wisselde over nieuwe 
geneesmiddelen is overleden, 68 jaar. Het heeft niet mogen baten. Ik voel mee met zijn 
familie. Gelukkig heb ik ook een vriend, waar de discussie gaat over een behandeling na 
actieve opvolging. 
02 september 2018: een telefonisch interview voor de uitgever van Prostapedia, uit … 
Californië. Het tijdschrift wordt elektronisch verspreid in de US, Canada, Europa en 
Australiê. 
10 september 2018: vandaag naar Leuven, voorbereiding van een concensus vergadering 
over een zorgpad voor niet gemetastaseerde prostaatkanker. Vrijdag voorbereiding van een 
panelgesprek tussen een dokter en mij, in ’t Engels, voor een symposium georganiseerd 
door Astellas. 50-tal dokters in de zaal om een patiëntenstandpunt te aanhoren. 
Ondertussen bezig om de Prostaatdag van Wij Ook vzw op 20 oktober te organiseren. Ik zit 
niet meer in ’t leger: de dingen gaan moeilijker. 

14 september 2018: hemoglobine bloed terug 8. De transfusie heeft gewerkt.  
22 september 2018: het consensus symposium is goed verlopen. Ik heb op vraag van Dr 
Bruno Mortelmans onze Wij Ook stand geïnstalleerd en in het panel gezeten. Het wordt me 
toch wat teveel, ook al kreeg ik hulp van Chris en vooral Urbain. Ik was flink moe bij het 
thuiskomen. 
27 september 2018: ik deel affiches en Prostaatinfo’s uit om mannen naar onze prostaatdag 
van 20 oktober te lokken. De affiche aan mijn deur heeft veel succes. De mensen denken dat 
we ons huis verkopen. 
15 november 2018: na opgevoerd te zijn door Astellas en Janssen in Brussel als “expert 
patiënt” in een zaal met medisch personeel, komt als klap op de vuurpijl: idem in Londen bij 
Astellas. Op en af Brussel - Heathrow. 



17 november 2018: Londen is goed afgelopen: “leerrijk, emotioneel en af en toe grappig”, 
welke beoordeling wil men nog meer? 
06 december 2018: af en toe voel ik me nog eens triestig. Ik mis mijn “feel good” hormoon 
testosteron. Zenuwpijnen in mijn rechter heup en bil doen er geen goed aan. Mijn 
kleindochter vindt dat ik oud ben en als ik dat beaam voegt ze er “heel oud, hé” aan toe. 
Mijn oncoloog ontgoochelt me wat. Hij schrijft een artikel over bloedarmoede en spreekt 
daarbij niet over prostaatkanker, wel borstkanker, foei. 
25 december 2018: verschillende vrienden en ook mijn schoonbroer bellen me op. Ze zitten 
met prostaatproblemen. Een vriend die pas geopereerd is stelt zich veel vragen. Eén van hen 
krijgt een PSMA pet scan. Daar ben ik nieuwsgierig naar. 
13 maart 2019: de scan op zich was niet speciaal zei mijn vriend. Hij toonde uitzaaiingen in 
het bekken. De oplossing was uitwendig bestralen: hypofractie met slechts vijf bestralingen. 
13 maart 2019: ik ging gisteren naar een bijeenkomst van KomOpTegenKanker in Gent. Dit 
“Forum” richt zich tot verenigingen van lotgenoten. De kerels van Think Blue Vlaanderen zijn 
best sympathiek. 
25 april 2019: ik heb problemen om mijn gewicht onder controle te houden. Door de 
bloedarmoede verbruik ik te weinig calorieën. Mijn huid wordt dunner door de toegediende 
corticoïde. Ik krijg onderhuidse bloedingen. Niet erg, maar niet mooi die blauwe vlekken. 
01 mei 2019: Een zware virale verkoudheid houdt me wat kalm. 
16 mei 2019: Oei, mijn oncoloog laat me een afspraak maken met een nefroloog. Mijn 
nierfunctie gaat achteruit. Niet moeilijk met al die pillen en zeker de abiraterone. Ik ben 
benieuwd. 
28 mei 2019: Nefroloog gezien, analyse volgt (geen pantoprazole meer en geen celebrex). 
 Stadium I : > 90 betekent normale of verhoogde GFR 

 Stadium II : 60-89 betekent laaggradig functieverlies 

 Stadium III: 30-59 betekent middelgradig functieverlies   (35, niet goed dus) 

 Stadium IV : 15-29 betekent zwaar functieverlies 

 Stadium V : < 15 betekent eindstadium nierfalen 

16 juni 2019: de algemene vergadering van mijn Europese vereniging Europa Uomo in 
Birmingham verliep vlot. Via onze Duitse afgevaardigde ontving ik een fantastische 
presentatie over genetische analyse voor prostaatkanker. Even de toerist uithangen deed me 
op mijn fysische limieten botsen. Ik ga alleen nog naar vlakke steden en gebieden. 

20 juni 2019: Nefroloog gezien. GFR terug omhoog. Goed nieuws dus. Wel antilichamen voor 
sclerodermie in het bloed. Als die ziekte uitbreekt is dit slecht voor de nieren. Zoals het nu zit 
zou ik chemotherapie nog wel aankunnen. 

30 september: ik moet in Gent bij de Prostaatinfodag van Wij Ook een presentatie houden. 
Mijn powerpoint is af. 20 minuten met vragen inbegrepen; ik zal het kort moeten houden. 
Mijn vriend Chris aan wie ik hem opstuurde, was alvast enthousiast.  

07 oktober: ik viel in de sauna op de trappen van het kruidenbad. Het viel eerst mee, maar 
dan kwam de pijn. In de spoed van het Middelheim bleek uit een echo en een Rx dat niks 



gebroken was en de linkse nier niet geraakt was. Paracetamol, Tradonal en Versatis pleisters 
gaan het zaakje beheersen. Spijtig dat ik de donateursdag in Nederland ga missen. 

14 oktober 2019: Zeggen dat je soms lang moet wachten in een ziekenhuis. Vertrokken thuis 
om 11.30 uur, terug om 16.30 uur. Ondertussen, heen gereden, ingecheckt, bloedafname 
(Hemoglobine 7,3), consultatie bij de flexibele Dr Oncoloog Schrijvers (afspraak was uren 
later), alle administratie en voorschriften, mijn pull-over die ik vergeten was nagebracht, naar 
de apotheker mijn Zytiga halen, ondertussen was mijn Xgeva spuit daar. Verder maar 
contraststof drinken en naar de CT-scan. Terug beneden, eten en het bloed dat toegekomen 
was ingespoten krijgen. Een babbel met Sandra. Ik kon “unplugged” worden om naar een 
hoofd en handmassage te gaan, terwijl het bloed verder inliep. Dan naar huis. Wat een dag. 

28 oktober 2019: Gisteren had “Wij ook” een symposium in UZ Gent. Ik bewonder nog altijd 
de dokters die bereid zijn hun zeldzame vrije tijd aan patiënten te besteden tijdens het week-
end. Waar ik echt van geraakt was, is dat een dame me vertelde dat ze mijn hint bij een 
vorige spreekbeurt om voor operatieve castratie eerder dan medische castratie te gaan, aan 
hun dokter voorgelegd hebben en dat haar man geopereerd werd. Kan men een mooier 
compliment krijgen dan een dokter die zegt dat ik het beter uitleg dan de dokters zelf? 

09 november 2019: De vermoeidheid wordt ambetanter. Ik heb dan maar een parkeerkaart 
voor mindervaliden aangevraagd. 

10 december 2019: Al eens uitleg geven in UZ Leuven bij de “Reuzenprostaat” 

 
 

05 januari 2020: Ik lees dat men testen uitvoert (faze 2) met de PLK1 inhibitor “onvansertib” , 
die de abiraterone resistentie tegengaat. Bij de testen eist men wel een bloedwaarde Hb>9. Een 
slecht teken voor mij. Ik zit tussen 6,9 en 8, zelfs met de bloedtransfusies. 
 
10 januari 2020: Ik heb een afspraak gemaakt met hematologie. Mijn oncoloog wil zeker zijn 
dat er daar geen probleem ligt. 
 



16 januari 2020: het is een beenmergpunctie geworden. Helemaal niet pijnlijk, meer schrik dan 
zeer. En nu hopen dat …. men een aandoening aantreft. Raar, maar dan is er iets aan te doen. 
12 februari 2020: Er was niks aan te vangen met het biopt. Dan maar een nieuwe punctie, in 
mijn borstbeen deze keer. Opnieuw afwachten. Het werd niks. 
 
13 februari 2020: Ik heb een gehandicapte kaart voor mijn auto. Spijtig zei mijn kleindochter. 
Ze bedoelde mijn toestand en dat vond ik fijn. 
 
25 maart 2020: Zoals iedereen die het kan, blijf ik in mijn kot. Dat valt vrij goed mee. Mijn 
buurman was zo vriendelijk boodschappen voor ons te doen en met mijn huisarts communiceer 
ik per internet. Voorschrift kan zo naar de apotheker. De vermoeidheid wordt lastiger: ik lig 
liever naar TV te kijken, dan te zitten. Mijn oncoloog is minder soepel. Mijn poging om aan 
mijn kanker-pillen te geraken zonder op consultatie te komen mislukte. Toch maar dokter en 
apotheker zien, onderhuidse spuit krijgen, bloedtransfusie en CT-scan (hopelijk ontsmet want 
daar kijken ze ook mee naar de longen van de Covid-19?) Behalve de pillen kon het wel een 
maand of meer wachten dacht ik. Ik heb 4 factoren om er onderuit te gaan als het C-virus me 
bezoekt: 77 jaar, uitgezaaide kanker, verzwakt immuun-systeem en gebruiker van 
corticosteroïde. 
 
05 april 2020: Ik ben verrast geweest door de veiligheidsmaatregelen in mijn ziekenhuis. 
Daardoor was ik meer op mijn gemak. Mijn volgende consultatie zal vervangen worden door 
bloedafname en spuit thuis. Mijn oncoloog belt me op om het resultaat mee te delen. 
 
29 april 2020: Ik beweeg te weinig en voel het als ik wandel. Vandaag belt mijn oncoloog. 
Niks speciaals. PSA nog steeds “onmeetbaar”. Ik kan bloed krijgen, maar haal het niet. 
 
30 mei 2020 : Corona speelt me parten. Ik kan pas in september een afspraak krijgen met mijn 
uroloog. Die man geeft me mijn eligard spuit en vraagt mijn machtiging daarvoor aan. Mijn 
oncoloog belooft het volgende keer op te lossen. Mijn bloedarmoede verergerde. Ik moet nu 2 
zakjes bloed krijgen. Hb 6,7 het laagst gehalte dat ik ooit had. Straks nog enkel water in mijn 
aders. 
 
08 juni 2020: Ik heb een rotte week gehad. Mijn maag deed zo erg pijn dat ik er een dokter bij 
moest halen. Tegelijkertijd kreeg ik tandpijn en zwol mijn kaak helemaal op. Mijn tandarts 
was niet bereikbaar. Gelukkig heb ik me een antibioticum laten voorschrijven en de zwelling 
neemt af. 
 
09 juni 2020: Mijn tandarts kon me  toch ontvangen. Een resttand laten trekken. Hopelijk 
geneest het goed. 
 
13 september 2020: Niks nieuws te melden. Ik was bekwaam 650 km heen te rijden naar 
Cherbourg en ’s anderdaags 650 km terug. Ik heb wel een luchtmatras in mijn break-auto 
geïnstalleerd, zodat ik bij vermoeidheid een dutje in mijn koffer kon doen. Kwam van pas.  
 
29 september 2020: weer een stapje in de slechte richting. Met 6,4 hemoglobine kreeg ik twee 
zakken bloed om op de been te blijven. 
 
30 november 2020: Opnieuw een tandprobleem. Mijn linkse kaak geheel ontstoken. Ik eet 
moeilijk. Mijn huisarts heeft me nog eens een antibioticum voorgeschreven. Een afspraak met 



mijn tandarts is niet mogelijk: “wegens het corona besmettingsgevaar heb ik mijn praktijk 
gesloten”. Eens zien wat mijn oncoloog donderdag weet te vertellen. Het necrosegevaar zit in 
mijn achterhoofd. Troost vinden in de warme sauna zit er niet in, want alhoewel de 
zwembaden open mogen. 
 
03 december 2020: Hemoglobine 4,8 Hb. Het wordt erger. Met twee zakjes bloed terug naar 
huis gegaan. Tot hoever kan het zakken? Ik ben moe. 
 
24 december 2020: Op controle bij de tandchirurg die een tand moest trekken. Met mijn 
necrosegevaar niet zonder risico. Alles in orde. 
 
31 december: Mijn oncoloog vindt geen duidelijk reden voor mijn lage Hb. Terug 6 nu. Mijn 
uitleg dat het door gebrek aan testosteron komt overtuigt hem niet. 
Veelvuldige bloedtransfusies kunnen een ijzerverzadiging meebrengen, maar daar is dan 
eventueel een oplossing voor…….. De boer hij ploegde voort.  
Ik heb me aangemeld voor een DNA analyse in het kader van Triton 3, een Rucaparib fase 3 
onderzoek, een PARP inhibitor. 
 
28 januari 2021: Vandaag verdeelde ik pralines aan het personeel. 
 

 
 
Hemoglobine 7. Ik ga het eens doen zonder bloed. Toen ik bij de CT scan mijn pralines afgaf, 
kwam na de scan al het personeel applaudisseren …. emotioneel moment. 
18 februari 2021: Ik krijg opnieuw last van een gezwollen kaak en een geïrriteerd gehemelte. 

Vrijdag een afspraak gemaakt met mijn kaakchirurg.  
19 februari 2021: Geen gepruts aan mijn tanden, alleen lange tijd een antibioticum. Mijn 
wandeling met MJ viel tegen: uitgeput thuis gekomen. 
24 februari 2021: Geen DNA herstel mutaties gevonden, dus geen PARP inhibitoren toe te 
dienen. Mijn dokter is niet enthousiast voor bipolaire testosteron behandelingen. Voorlopig 
blijft mijn kanker slapen, dus niks nieuws nodig. Mijn hemoglobine van 5,8 Hb is wel niet om 
naar huis te schrijven. Twee zakken bloed helpen wat. Ik heb het getest door een wandeling 
van 1 km te doen voor en na de bloedtransfusie: ik voel het verschil.  



06 februari 2021: Oogproblemen wegens doorlaatbaarheid van het netvlies. Zicht van 7/10 
naar 3/10 met rechteroog. Twee maanden wachten en dan mogelijk een laseringreep. 
Gelukkig kan ik nog met de auto rijden. 
01 mei 2021: Hemoglobine terug 4,8. Twee zakken bloed van genereuze donoren. Dank!! 
Nog een maand met dat lodderoog rondlopen. Krant lezen wordt een karwei.   
14 mei 2021: Terug botpijn in de linkerkaak. De vervanger van mijn huisarts wilde maar één 
doos antibiotica voorschrijven. Dus afwachten wat er gebeurt en dan eventueel een afspraak 
maken met mijn kaakchirurg. 
10 juli 2021: Hemoglobine 6 en toch geen bloed gekregen door optreden van 
ijzerverzadiging. Mijn wazig zicht blijft. Mijn chronische kaakontsteking ook. Ze is pijnlijk en ik 
gebruik dafalgan en paracetamol. Om depressief van te worden. 

 
16 juli 2021: Ik neem nu contramal (drie per dag zo nodig, 
en dat is het geval), en verder een antibioticum (vier per 
dag, veertien dagen lang). Voor beide de volle lading dus. 
Volgende week zien wat de faciale CT-scan opgeleverd 
heeft. Contramal bestrijdt de pijn en heeft als bijwerking 
….. hoofdpijn. 
25 juli 2021: Hemoglobine 5,2 Hb. Twee zakjes bloed. Een 
tweede antibioticum voorgeschreven door mijn oncoloog. 
Beide samen te nemen: “een cocktail”. Contramal 
opgegeven en gelukkig reageerde ik goed op het tweede 
antibioticum. Mijn kaakchirurge zal op het einde van de 
week een “klein tandje” wegnemen. Hopelijk geeft dat 
niet opnieuw aanleiding tot een botontsteking. 

18 september 2021: Ik krijg niet meer elke maand bloed: ijzerverzadiging. Het was voorspeld.  
Ik ben uit mezelf tot 7,1 Hb geklommen. Hoe kan je met zo’n waarde blij zijn? Aan de 
vermoeidheid en het minder goed zien ben ik gewoon geworden. Mijn kaakbot heeft terug 
normale proporties en verkoopt geen last meer. 
18 oktober 2021: Hemoglobine 7,9 Hb …. Zelf gemaakt zonder bloedtransfusie!! 
29 oktober 2021: We denken er niet over na, maar om rechtop te kunnen staan en te gaan 
zijn we een ingewikkelde machine. Vrijdagavond en zaterdag haperde er wat en boem … 
tegen de grond, en nog eens en nog eens. Resultaat: met de brandweer naar buiten 
gebracht en met de ambulance naar mijn ziekenhuis in de spoed. Een 6 dagen-verblijf met 
veelvuldig afgeven van staaltjes (bloed, urine, stoelgang), bloeddruk meten, suiker meten, 
krijgen van zakjes bloed en vocht en insuline spuitjes en ook scans van hersenen, buik en 
hart is er een besluit: zware infectie van urinewegen en bacterie geïdentificeerd. 
Ciprofloxacine antibioticum moet het oplossen.  
Tof dat ik een vrolijke medepatiënt had. Met Wim viel er te lachen. 



 

 
11 november 2021: Het antibioticum deed zijn werk, MAAR ongelooflijk; het tastte mijn 
achillespezen aan en veroorzaakte een oedeem in mijn benen. Pijnlijk om trappen op en af 
te gaan en die hebben we in ons huis. Mijn huisarts schrijft een echo voor en betere 
steunkousen. Sophie van de apotheker helpt me goed om de juiste versie te kiezen. 
 
Mijn oogarts doet ook raar. De cortisonen van de kankerbestrijding waren niet goed voor 
mijn netvliezen en nu moeten er dagelijks cortisonen druppels in mijn linkeroog. Ik dacht 
dat rechts het probleem was, maar links dus ook. 
 

01 december 2021: ze vonden bloed in mijn stoelgang. Dus maar even een coloscopie. 
Mijn dikke darm bleek een paddenstoel kwekerij te zijn. Zelfs een poliep met één steel en 
twee koppen. Geen nieuws van de biopsie is goed nieuws. Binnen 2 jaren opnieuw. 
 



13 december 2021: Hb 7,9 dus geen bloed. CT scan maar om de 6 maanden meer. PSA <0,1 
Nierfilter 52 Wauw. Ik word nog 100 jaar.  
 
20 december 2021: Oei toch wat kanker gevonden in een darmpoliep. Normaal 
weggesneden, maar binnen zes maanden toch nog even controleren.  
 
06 februari 2022: Ik mag mijn prednisone beperken tot 1 i.p.v. 2 x 5 mg per dag.  
Hopelijk herstellen mijn netvliezen zich na 86 maanden abiraterone, of verergert de situatie 
tenminste niet. 
 
14 maart 2022: Nu krijg ik problemen met mijn hoofdhuid. Jeukende rode bultjes en korsten 
plagen me permanent. Niet krabben zegt mijn vrouw en allicht heeft ze gelijk, maar jeuk is 
erg. 
 
17 mei 2022: Ik krijg een warhoofd; ook al zuurstoftekort in mijn hersenen, of zijn het al die 
geneesmiddelen?  
Mentaal gaat het achteruit. Hopelijk helpen dutjes in de tuin in ’t zonnetje.  
 
31 mei 2022: Ik heb het regelmatig koud. De sauna zal wel helpen. Ik kruip al in mijn bed 
met badjas aan. 
 
07 juli 2022: Hb 7,1 , terug een zakje bloed gehad. Voel me beter of is het placebo? Dat ik 
vermoeid blijf is niet nieuw. PSA niet meetbaar. 90 maanden abiraterone al. De prijs is 
gezakt tot 3000 euro per maand. 
 
21 juli 2022: Ik voel me niet in form. MJ vindt het niet leuk dat ik om 10.00 uur op sta en nog 
moe ben. Erger is dat ik geen eetlust heb en ze met haar eten blijft zitten.  
Ik heb een medepatiënt ons boek van Janssen Pharma kunnen bezorgen. Hilde is me niet 
vergeten en stuurde me een paar boeken op. Dank je. 
10 augustus 2022: Ik was een vod voor de bloedtransfusie. Ik schatte 6 Hb en de 
verpleegster keek nogal toen het 6,2 bleek. 2 zakjes bloed dan maar. 
Mijn hersens zijn suf. Op een trap moet ik me goed vasthouden. 
Mijn kaakchirurge bezorgde me een nieuwe tandarts in het ziekenhuis …. Dank je wel. 
Een goede vriend is overleden. Donderdag ga ik naar de ceremonie. Ze is in familiale kring, 
maar ik ben uitgenodigd op verzoek van de overledene. Dat raakt je. Ik zal nog lang aan jou 
denken Wim. 
19 augustus 2022: oei mijn gewicht daalt terug. De dochter van mijn overleden vriend, 
verwees naar onze vriendschap in haar toespraak. Dat raakte me diep. 
 
22 september 2022: mijn levenskwaliteit is de laatste maanden gezakt.  



21 jaren kankerbehandeling hebben mijn lichaam aangetast. Mijn spieren kunnen mijn 
skelet niet goed meer ondersteunen: pijn in de schouders en rond mijn ruggegraat. 
Permanent vermoeid en zo weinig eetlust dat groepsmaaltijden een karwei worden. Na de 
soep zit ik vol. Zelfs een familiebezoek heb ik moeten afzeggen. 
Vandaag hielp een babbel met oud-collega’s van de Luchtmacht en het Licht Vliegwezen me 
er wat bovenop, want de depressie dreigt. Dank je Herman dat je mijn fietssleutels terug 
vond. 
01 november 2022: een wandeling met MJ naar het centrum van Edegem, geeft aan dat 
mijn actieradius 200 m geworden is … al strompelend. Oud Edegem is nog juist binnen 
bereik. 
25 november 2022: een verkoudheid bezorgt me meer last dan gewoonlijk. Bij mijn 
kameraad Urbain roert de prostaatkanker zich weer. Ik voel met hem mee.  
25 december 2022: Ik heb één van mijn twee kankerbehandelingen gestopt in de hoop dat  
de bijwerkingen verminderen en ik terug een sociaal leven heb, zonder dat de kanker weer 
de kop opsteekt. Mijn oncoloog was niet enthousiast. Janssen Pharma bezorgde mij een 
document over abiraterone en als de bijwerkingen graad 3 bereiken kan men stoppen. 
Allicht kan men terug hernemen als de kanker opflakkert. Op hoop van zegen. 
11 januari 2023: De hoop mijn hemoglobine te zien verbeteren is in rook opgegaan. Hb 5,5. 
Mijn spijsvertering verbetert wel en mijn oncoloog ziet daar een verband in. 
Morgen krijg ik bloed en geeft mijn oncoloog het resultaat van de CT-scan van vandaag. 
16 februari 2023: Bloedwaarde Hb 4,7. Niet goed. Ik sukkelde van de parking naar de dokter. 
Een juffrouw van de sociale dienst gaf me informatie om makkelijker in de oncologie 
afdeling te geraken. Eventueel met transport van bij mij thuis. Wenkt de rolstoel? 
Naast me zat een vriendelijke dame die me hielp mijn baxterpomp terug in te pluggen na 
een toiletbezoek. Ze was een “BSD-meisje” en we konden dus herinneringen opdissen. 
16 maart 2023: Bloedwaarde Hb 3,8. Eerder water dan bloed. Ik krijg bloed  binnen 14 
dagen. Gelukkig kost auto rijden geen energie: naar de bakker, 500 meter, rijden maar.  
02 april 2023: bloedwaarde Hb 4,8 Allicht door andermans bloed. We proberen toch maar 
een maand epo, waarvan vroeger gezegd werd dat het niet zou helpen. Ik kwam in het 
ziekenhuis mijn vriend Urbain terug tegen. Ik wens hem veel moed. 
12 april 2023: Hb 5,8 Zou epo helpen? 
10 mei 2023: Hb 5,4 Blijkbaar helpt het. Trombose als mogelijke bijwerking. 
17 mei 2023: Terug ontsteking van het kaakbot, maar aan de andere kant. Pijnlijk. 
19 mei 2023: Consultatie van huisarts. Ze belde naar mijn huisapotheek om te ontdekken 
welk antibioticum ik van mij kaakchirurg gekregen had.  
23 mei 2023: Ik had toevallig een afspraak met mijn tandarts in het Middelheim. Ze deed de 
moeite om een foto te maken en er mee naar mijn kaakchirurg te trekken voor advies. Welk 
een positieve ervaring met de medische wereld!! 
 
 



 
 
 
 

  
 


