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November is de Prostaatkankermaand. Maar liefst driekwart van de mannen weet niet wat
de symptomen van prostaatkanker zijn, terwijl de kans op genezing het grootst is als ze er
snel bij zijn. De Prostaatkankerstichting vraagt deze maand daarom aandacht voor het
vroeg opsporen van deze ziekte. Ook in het Toon Hermans Huis Arnhem zal een
themabijeenkomst georganiseerd worden omtrent dit onderwerp op 10 november.
Behoefte aan wat literatuur over dit onderwerp? Wij hebben een aantal boeksuggesties
voor jullie...

·Het Prostaatkankerlogboek is een compleet handboek, heel
informatief, geeft goede voorlichting en bevat duidelijke figuren.
·Er zit een routekaart in met alle behandelingen die er mogelijk
zijn.
·Bevat bladen zodat je je eigen patiëntendossier kunt bijhouden.
Dit is handig omdat prostaatkanker (gelukkig) een lange adem
heeft.
·Het bevat ook een lijst met handige contactadressen en linken
naar internet en literatuur.
Is gratis als je lid wordt van de Prostaatkanker Stichting. Dan heb je
gelijk de nieuwste en bijgewerkte uitgave.

Prostaatkanker heb je niet alleen
Dit boekje is gericht op partners van patiënten met prostaatkanker.
Het behandelt het veld van prostaatkanker in de volle breedte.
Onderwerpen als impact, intimiteit en seksualiteit, alsmede
incontinentie en vermoeidheid komen ruim aan bod.
Partners hebben grote behoefte aan dit boekje dat vol staat met
praktische tips

Prostaatkankerlogboek (uitgave van Prostaatkanker Stichting)
·

Voeding bij Prostaatkanker
Een compact boekje met algemene informatie over voeding bij prostaatkanker. Een goede
voeding vergroot de mogelijkheden om behandeling van prostaatkanker te doorstaan en
ervan te herstellen.
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Prostaatkanker wacht niet op Pasen
Toen hij twee jaar geleden werd geconfronteerd met de diagnose
prostaatkanker, begon Hans Frederiks zich online gek te lezen over de
mogelijke gevolgen, behandelingen en bijwerkingen. Hij googelde zich
suf. De informatie die hij vond was zeer divers: de ene website zei dit, de
andere beweerde iets anders. Zeker op gebruikersfora weet je niet meer
wat je moet geloven. Als journalist probeerde hij de onzinsites te
scheiden van de zinvolle informatie. Tijdens de onderzoeken in het
ziekenhuis, de diagnose en de behandelingen werd zijn kennis groter, 
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Prostaatkanker in pittige columns
Job ter Steege beschrijft zijn ervaringen met prostaatkanker in 52 korte verhalen
Ondanks de tere materie heeft deze musicus een “recht voor zijn raap”-boek geschreven
met relativerende humor en zelfspot. Aanbevolen voor patiënten (en hun partners) die
meer willen weten over de ervaring van een prostaatkankerpatiënt met huisartsen,
specialisten en verpleegkundigen. Ook reacties uit de patiënt-omgeving komen aan bod.

Als de tijd voor altijd stil zou staan
De bekende arts, hoogleraar en publicist Ivan Wolffers vertelt hoe hij
leeft met de wetenschap dat hij prostaatkanker heeft. De boodschap
in “Als de tijd voor altijd stil zou staan” is luid en duidelijk: het leven is
eindig. Waarmee vul je de kostbare, nog resterende tijd als
uitgezaaide prostaatkanker je leven beheerst? Zijn eerst
geruststellend lage, dan weer onbegrijpelijk hoge PSA-waardes, de
gevreesde hormonen die de kanker maar ook tegelijkertijd zijn
mannelijkheid platleggen en de dagelijkse – grappig beschreven –
frustraties over banale zaken als een “Wereldkankerdag”. 
Maar ook de prettige medicatievrije weken, de liefde voor zijn vrouw en de gesprekjes met
kleindochter Helena die opa in haar onschuld laat zien wat echt belangrijk is, komen aan
bod. Een boek over leven, liefde, tijd en dood dat leest als een roman.

ook dankzij de informatie van zijn artsen. In deze spannende tijden hield hij tevens een
dagboek bij. De opgedane kennis en het dagboek hebben geresulteerd in dit boek. In
'Prostaatkanker wacht niet op Pasen' lees je alles over de tests en onderzoeken om te
achterhalen of je prostaatkanker hebt, over de mogelijke behandelingen en de bijwerkingen
ervan en volg je aan de hand van het dagboek hoe de hele gang van zaken in zijn werk gaat.
Mocht je denken: klopt dat nu allemaal wat die journalist over prostaatkanker beweert? Het
boek is gecheckt door zijn huisarts, uroloog en radiotherapeut. Hans Frederiks is journalist
en fotograaf. Hij schrijft onder andere over fotografie, cameras, vormgeving en
kleurmanagement. En over prostaatkanker.


