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Hoewel er toch wel een en ander
bekend is over wat voeding en leefstijl
betekenen voor het ontstaan en de
ontwikkeling van prostaatkanker,
wordt er weinig aandacht aan voeding
besteed in de reguliere zorg. Daarnaast
zijn potentiële interessante producten,
zoals tomaten met een hoog lycopeen
gehalte, nauwelijks verkrijgbaar.

Sinds eind 2015 probeert een aantal
partijen daar verandering in te brengen.
Het begon op een goed bezochte
voorlichtingsbijeenkomst van het
ErasmusMC in november 2015.

de afdeling Urologie ErasmusMC. Plus
een aantal ondersteunende partners als
I nnovationOua rter, gemeente Rotterda m
en nog een aantal. Zelf maakte ik
deel uit van de eerste kerngroep van
prostaatkankerpatiënten die een concept
voedingspatroon mee hebben opgesteld.
Dit samenwerkingsverband wil een
pilot creëren waarin een groep
prostaatkankerpatiënten een tijdlang een
voedingspatroon volgt, daarin gecoacht
wordt en advies krijgt. De uitkomsten
zu I len wetenschappelijk gemonitored
worden. Het idee is dat deze groep
direct en uit de kas geleverd krijgt (incl.
recepten).

Motieven en mogelijkheden
Omdat het een vernieuwende aanpak is,
ontwikkelt het project zich schoksgewijs.
De bijeenkomst van 11 juli was bedoeld
om de tuinbouw meer inzicht te geven in
de wereld van prostaatkankerpatiënten,
zodal zij gerichter hun producten en
leverin gssysteem kunnen ontwikkelen.
Omgekeerd konden )

ïuii;ders en
prosta;ik;rnkerr:atiënten biteen

-l t,.p:,c,r ( rí r) ,4 14 ^ rc.

nr*sfasï*

kanke rr:at;enïe n

e*n';**din*s-

,Që§fG.sm" ínsfr

T Ërdl sx"Ë{asqhï

c*l*Ug§"*§-uiss
Gaston Remmers, van Platform Patiënt en
Voeding, hield er een boeiend betoog over
wat voeding kan betekenen. Een oproep
van Gaston tot de aanwezigen om mee te
denken leidde tot de aanmelding van een
aantal PK patiënten waaronder ik zelf.

De bijeenkomst op 11 juli maakt dus deel
uit van een traject waar we al ruim een jaar
aan werken. 'We', dat zijn Platform Patiënt
en Voeding, de Westlandse tuinders en §
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zicht krijgen op de motieven
en mogelijkheden van de
tuinbouwondernemers.
Het plan achter de pilot is het
versnellen van de leercurves over de rol

van voeding bij prostaatkanker voor alle
partijen. De trekker van het project Gaston
geeft aan: 'Dat betekent dat we ons niet
beroepen op almachtig inzicht, ons eigen
gelijk of claimen hét voedingspatroon bij
prostaatkanker te hebben, maar dat we
vooral benieuwd zijn naar hoe het nog
beter kan - en ondertussen gewoon aan

de slag gaan met wat we nu weten en
hebben'.

Vanuit deze gedachte ontmoetten tuinders
en prostaatkankerpatiënten elkaar bij het
bedrijf Koppert Cress in Monster. Onder
het genot van verschillende gerechten,
met producten geleverd door de tuinders
en bereid door de koks van FoodforCare,
zijn tuinders en patiënten met elkaar in

gesprek gegaan over hun wensen en

verwachtingen. Specifiek is gesproken
over manieren waarop de samenwerking
gestalte kan krijgen. Van een plek waar
informatie staat over een voedingspatroon
voor prostaatkankerpatiënten, producten
en wat er dan aan gezonde inhoudsstoffen
inzit, receptuur, tips en adviezen,
erva ringsverha len en onderzoeksresu ltaten
tot coachingsprogramma s van enkele
maanden waar patiënten (en hun
gezinsleden) intensief meegenomen
worden in het aanpassen van hun leefstijl.

Nieuwe gewassen en recepten
Na afloop van de bijeenkomst werden
we rondgeleid door de 'proeftuin'van
Koppert Cress, een soort botanische
tuin met planten van over de hele wereld,
die benut worden als inspiratie voor
nieuwe gewassen en recepten.

Komende tijd worden de ideeén verder
uitgewerkt en wordt toegewerkt naar de
bezorging van producten afgestemd op
een geadviseerd voedingspatroon voor
prostaatkankerpatiënten. De ambitie is

zo snel als kan te starten. om te leren en
ervaring op te doen met alle facetten
van de keten.
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Ondertussen wordt verder
gebouwd aan de samenwerking
die nodig is om deze pilot een
succes te laten zijn. Veel partijen

zijn enthousiast en steunen de ontwikkeling
van de pilot: gemeente Rotterdam,
M in isterie van EZ, I nnovationOua rter,

Habitus. Maar we ziln er nog niet! Mocht
u op de hoogte willen blijven van de
ontwikkeling van deze pilot, of andere
su ggesties heeft voor bijvoorbeeld
financiering of samenwerking, meld u

dan aan voor de nieuwsbrief van Platform
Patiënt en Voeding
(www. patientENvoeding. n l), of stuur
een bericht naar de projectleider,
Gaston Remmers
(9. remmers@patientENvoeding.n | ).

Dat de bijeenkomst een eye-opener was

bleek uit de reactie van de aanwezige
tuinders en de patiënten, 'Dank voor deze
bijzondere brjeenkomst in Monster. De

dialoog met de tuinders was interessant
en geeft hoop en perspectief voor de
toekomst.'r
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