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2022…… een nieuw jaar, met nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden en, dat hoop ik van 
ganser harte, een jaar met heel veel vreugde, gezondheid en liefde voor iedereen.   
 
Wat is dat toch, dat je met een jaarwisseling op de een of andere manier onbewust een 
oude periode afsluit en probeert met frisse moed vooruit te kijken. Hier bij de buren zijn de 
eerste lammetjes alweer geboren, de eekhoorns in de tuin zitten alweer vrolijk achter elkaar 
aan en de eerste tulpen staan weer te stralen op de vaas. Vooruitkijken, fris en met 
hernieuwde energie. 
 
In ons district is het bestuur alweer volop bezig. Natuurlijk moest 2021 ‘afgerond’ worden. In 
deze nieuwsbrief staat een kort verslag op hoofdlijnen van wat we in het afgelopen jaar 
hebben ondernomen. Zodra het kan en mag plannen we de eerste fysieke bijeenkomst van 
het jaar, de uitnodiging voor de eerste digitale informatiebijeenkomst komt er binnenkort 
aan en zijn er plannen voor een heerlijke wandeling langs de Hunebedden. Ook hopen 
binnenkort weer te mogen starten met het wekelijkse inloopspreekuur in het UMCG. 
 
Graag vraag ik bijzondere aandacht voor de uitnodiging voor de tweejaarlijkse 
themabijeenkomst die de PVHH in samenwerking met de werkgroep Hoofd-Hals Tumoren 
van het UMCG organiseert. Op 11 maart is het zover! Het thema van deze bijeenkomst is 
‘Omgaan met veranderingen na hoofd-halskanker”.   
 
Veel plannen, veel wensen, veel energie. Heb je zelf ideeën voor activiteiten of wil je iets 
leuks met ons delen? We nodigen je van harte uit contact met ons op te nemen. 
Waar activiteiten georganiseerd worden zijn mensen nodig om dat in goede banen te leiden. 
Lijkt het je iets om de PVHH in ons district af en toe te helpen? We verwelkomen je graag als 
vrijwilliger, of je nu lotgenoot, partner of anders betrokken bent. Op basis van je beschikbare 
tijd en je wensen kunnen we samen afstemmen wat het best bij je past. De keuze is reuze! 
Bedenk ook dat je er energie van terugkrijgt: met jouw ervaring kun je anderen helpen. Hoe 
mooi is dat? 
 
Hoe dan ook, het bestuur is weer lekker op dreef voor een jaar vol samenwerking, 
activiteiten, boeiende gesprekken en het delen van lief en leed. Laten we hopen dat dit ook 
fysiek weer ’normaal’ mogelijk zal zijn. 
 
Ik zeg vol vertrouwen: Tot binnenkort! 
 
Bianca Kruize 
Voorzitter 
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Het was in vele opzichten een bijzonder jaar voor ons district.  Al kon er fysiek niet zoveel 
door de maatregelen rondom Covid-19, toch was het een roerige tijd waarin veel ideeën 
werden uitgewerkt en een aantal zaken in gang werd gezet. Bijgaand een korte weergave 
van de activiteiten in 2021.  
  
Bestuur  
Het vorige bestuur trad in haar geheel af per 31 december 2020. Petra en Cor namen tijdelijk 
waar, Ali en Liesbeth haakten aan. Vanuit het UMCG werd Bianca aangedragen als 
kandidaat, zij werd districtsvoorzitter. De vacatures voor penningmeester en secretaris zijn 
nog niet ingevuld.   
 
Bijeenkomsten  
Fysieke bijeenkomsten bleken vrijwel onmogelijk door Corona. Toch werd er 1 bijeenkomst 
gehouden in Borger. Een gezellige en informatieve bijeenkomst, waar nieuwe contacten 
werden gelegd.   
Om toch iedereen een opstekertje te schenken in bizarre tijden werd met Pasen een 
paasverrassing door de brievenbus bezorgd en hebben we met Kerst een kaart en 
theelichtjes gezonden.   
  
Ook is een eerste digitale bijeenkomst (webinar) gehouden, met medewerking van 
behandelaars in het UMCG, over stijve schouder/nek. Na een boeiende presentatie was 
gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarvan werd dankbaar gebruik gemaakt.   
  
Samenwerking   
De contacten met het UMCG zijn bijzonder goed. De medici en de paramedici zijn zeer 
enthousiast en bereid om samen met ons de nazorg voor hoofd-halspatiënten te verbeteren. 
Zij werken dan ook – waar mogelijk – van harte mee aan de initiatieven die wij in 2021 
hebben opgestart.   
 

Inloopspreekuur  
Het inloopspreekuur werd gerealiseerd, elke donderdagmiddag in de AYA-lounge. Met 
behulp van een aantal vrijwilligers worden de mensen die het inloopspreekuur bezoeken 
ontvangen. Zij luisteren naar de zorgen, delen hun ervaringen als lotgenoot, geven tips waar 
nodig of gewenst en vertellen wat de vereniging voor ze kan betekenen. Voor het helpen 
bemensen van het inloopspreekuur mochten wij Jos Loeffen en Gerard Koetsier 
verwelkomen. We kunnen altijd vrijwilligers hiervoor gebruiken. Wij zijn in gesprek met het 
UMCG inzake co-financiering van dit gezamenlijke initiatief.  
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Nieuwsbrief  
De districtsnieuwsbrief ‘Noorderband’ versturen wij iedere 2 maanden digitaal. Aan degenen 
waar digitaal niet mogelijk is wordt de nieuwsbrief per post gezonden. Met dank aan Ali 
kreeg de nieuwsbrief een prachtig nieuw uiterlijk. Ook werden artsen en paramedici van het 
UMCG bereid gevonden afwisselend een informatief artikel voor onze nieuwsbrief te 
schrijven.  
  
Voorlichting  
Heel blij zijn wij met de komst van twee nieuwe voorlichters voor gelaryngectomeerden: 
Jacko van der Pol en Gerard Koetsier. Omdat voorlichting ook voor commando-operaties 
wordt ingezet zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe voorlichters. Momenteel zijn Ali 
Boes en Bianca Kruize daarvoor inzetbaar.   
 

Plannen  
Wij zijn voornemens meer met het district Friesland samen te werken en daarmee ook het 
MCL. Daarnaast willen we de binding met onze leden versterken door meer diversiteit in 
activiteiten aan te bieden. Daartoe vragen wij onze leden en andere contacten waaraan 
behoefte bestaat en wat zij van ons als bestuur verwachten. Ook sturen wij een persoonlijke 
kaart op verjaardagen en bij bijzondere gebeurtenissen.    
  
De behoefte aan contact met in de vereniging geïnteresseerden en potentiele nieuwe leden 
blijft groot. Om een bredere groep hoofd-halsgeraakten te betrekken werken wij aan extra 
activiteiten en informatievoorziening specifiek daarop gericht.   
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Wij zijn op zoek naar een secretaris en een penningmeester voor het bestuur van het district 

Groningen-Drenthe. 

 

Ook vrijwilligers zijn van harte welkom! 

Lijkt het jou leuk om mee te helpen in je eigen district, op de donderdagmiddag als patiënten 

voorlichter in het UMCG, laat het ons weten! 

 

Heb je interesse en wil je meer informatie, neem dan gerust contact op met: 

BiancaKruize@team.pvhh.nl 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Wij zijn op zoek naar …. 

mailto:BiancaKruize@team.pvhh.nl
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Drs. Anne van den Hoek, Radiotherapeutisch Oncoloog, UMCG 

 
Je hebt te horen kregen dat je hoofdhalskanker hebt. Wat staat je dan te wachten? De 
behandeling van hoofhalskanker kan bestaan uit een operatie, bestraling, chemotherapie of 
een combinatie van deze behandelingen. Als er een bestraling nodig is, dan begint dat met 
een gesprek op de polikliniek radiotherapie. Tijdens dit gesprek bespreekt de radiotherapeut 
- oncoloog met patiënten hoe de bestraling gaat, waarom de bestraling geadviseerd wordt 
en wat de voor- en nadelen kunnen zijn van bestraling. Ook worden tijdens dit gesprek 
verschillende vormen van bestraling besproken, namelijk fotonentherapie en 
protonentherapie. Heel kort gezegd, protonentherapie kan voor minder bijwerkingen 
zorgen. Maar waarom komt dan niet iedere patiënt in aanmerking voor protonentherapie? 
 
De meeste mensen worden bestraald met fotonen. Sinds januari 2018 kunnen mensen ook 
bestraald worden met protonentherapie in het UMCG. Op verschillende websites (zie onder 
dit artikel) is te lezen hoe fotonentherapie en protonentherapie precies werkt. Voor de 
kanker is de bestraling met fotonen en protonen even effectief.  
 
Bestraling heeft als doel om de kankercellen te doden. Gezonde cellen die hier in de buurt 
liggen, worden ook bestraald en daardoor beschadigd. Deze beschadiging van gezonde 
cellen geeft bijwerkingen tijdens de bestraling, maar soms ook in de maanden of jaren na de 
bestraling.  
De bijwerkingen die patiënten met hoofdhalskanker kunnen krijgen zijn bijvoorbeeld een 
droge mond, slikproblemen of smaakverlies. Dit komt omdat de kanker vaak dichtbij 
speekselklieren, slikspieren of in de mondholte ligt. Door bestraling van de kanker worden 
deze plekken ook bestraald. Het grote verschil tussen fotonen en protonentherapie is dat er 
bij protonen minder bestraling in de mondholte, speekselklieren of slikspieren kan komen. 
Als er minder bestraling komt, dan is de kans op bijwerkingen ook minder groot. 
 
Als protonen minder bijwerkingen geeft, waarom krijgt dan niet iedereen deze behandeling? 
Bij sommige patiënten die met fotonen behandeld worden, is de stralingsdosis in de gezonde 
cellen van de mondholte, speekselklieren of slikspieren al heel laag. Als er weinig straling 
komt met fotonen, kan dit ook niet verbeterd worden met protonentherapie. Bij het eerste 
gesprek met de radiotherapeut – oncoloog is nog niet duidelijk hoeveel straling er in de 
speekselklieren, slikspieren of mondholte komt.  Daarom wordt er bij iedere patiënt met 
hoofdhalskanker een planningsvergelijking gedaan, waarbij het fotonenplan wordt 
vergeleken met het protonenplan. Bij beide plannen wordt er dan beoordeeld hoeveel 
straling er komt op bijvoorbeeld de speekselklieren en de slikspieren. Door gebruik te maken 
van rekenmodellen kan er dan berekend worden of het verschil in bestralingsdosis ook echt 
een verschil in kans op bijwerkingen geeft. Als dit verschil groot genoeg is, kunnen patiënten 
behandeld worden met protonentherapie.  

Protonentherapie: wie komt daarvoor in aanmerking? 
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Protonentherapie wordt gegeven in Groningen, Maastricht en Delft. Omdat 
protonentherapie maar in 3 centra wordt gegeven, is het belangrijk om een goede selectie te 
maken van de patiënten die wel voordeel hebben van protonentherapie. 
 
Inmiddels zijn er al meer dan 300 patiënten met hoofdhalskanker bestraald met 
protonentherapie in het UMCG. Ongeveer de helft van de patiënten met hoofdhalskanker, 
waarbij de behandeling is om te genezen, wordt behandeld met protonen. Tijdens de 
bestraling en in de eerste maanden na de bestraling worden er minder bijwerkingen ervaren 
bij protonentherapie. We doen nog steeds veel onderzoek naar de effecten van bestraling 
op de lange termijn, waardoor de behandeling alleen nog kan verbeteren.  
 
Meer lezen? Kijk ook eens op onderstaande websites: 
https://umcgprotonentherapiecentrum.nl/protonentherapie/wat-is-protonentherapie/ 
https://pvhh.nl/over-hoofd-hals-kanker/behandeling/protonentherapie/ 
https://www.kanker.nl/soorten-behandelingen/bestraling/verschillende-
vormen/protonentherapie 
  

https://umcgprotonentherapiecentrum.nl/protonentherapie/wat-is-protonentherapie/
https://pvhh.nl/over-hoofd-hals-kanker/behandeling/protonentherapie/
https://www.kanker.nl/soorten-behandelingen/bestraling/verschillende-vormen/protonentherapie
https://www.kanker.nl/soorten-behandelingen/bestraling/verschillende-vormen/protonentherapie


  

 
8 

 

 

 

 

Op vrijdagmiddag 11 maart organiseren Patiëntenvereniging HOOFD-HALS (PVHH) en 

Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren van het UMCG gezamenlijk een informatiemiddag over het 

omgaan met de veranderingen na hoofd-halskanker. Zorgprofessionals en ook 

ervaringsdeskundigen komen aan het woord. In de pauzes is er gelegenheid voor het 

uitwisselen van ervaringen tussen en met lotgenoten en zorgprofessionals. 

 

De bijeenkomst is gepland in het UMCG en is ook digitaal te 

volgen. We weten op dit moment nog niet of de 

bijeenkomst door kan gaan. Dat heeft te maken met de 

coronamaatregelen. Je kunt je wel alvast opgeven. Vanuit 

de organisatie zal je dan worden geïnformeerd.  

 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar themamiddagUMCG@pvhh.nl  onder 

vermelding van je naam en het aantal personen. Bellen kan ook: 030-2321483.  

We hopen dat het een live bijeenkomst kan worden. In de pauzes is er gelegenheid om in 

gesprek te gaan met zorgprofessionals. In 2019 is de eerste themabijeenkomst geweest in 

het UMCG en dat was een groot succes. Natuurlijk zullen we als district ook aanwezig zijn. 

Het zou fijn zijn als we elkaar kunnen ontmoeten! Je bent van harte welkom! 

 

Voorlopig programma: 

  

13.15 Inloop en informatiemarkt 
13.45 Welkom door dagvoorzitter Jan Wedman 
14.00 Omgaan met verandering in spreken en eten, Renske de Vries, logopedist UMCG 
14.20 Vragen 
14.25 De psychosociale impact van Hoofd Hals kanker - omgaan met verandering. 

Jesmin Poelstra, medisch maatschappelijk werker UMCG. 
14.45 Vragen 
14.50 Pauze en informatiemarkt 
15.20  Leven na kanker: mogelijkheden voor de patiënt 

Gyuri Halmos, KNO arts en Bianca Kruize, voorzitter PVHH district Groningen-
Drenthe 

15.55 Vragen 
16.05 Afsluiting en borrel 

 

Informatiemiddag over het omgaan met de veranderingen van hoofd-halskanker 

mailto:themamiddagUMCG@pvhh.nl
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Lijkt het jou leuk om een wandeling te maken, van ongeveer 10 kilometer, over de Drentse 
heuvels… geef je dan snel op! 

We zijn ongeveer 3 uur onderweg en we kunnen de route altijd inkorten, als het te ver blijkt 
te zijn! 

Het zal plaatsvinden op vrijdag 5 maart van 10.00 tot 13.00 uur. 

Stevige schoenen, iets te eten en te drinken voor onderweg, is wel aan te raden. 

 
 
We verzamelen bij de parkeerplaats van ‘het Hunebedcentrum’ 

Hunebedstraat 27 

9531 JT Borger 

 
 
Aanmelden kan bij Liesbeth Drenth: 

drenth57@gmail.com of 0622042169 

 

 
  

Wandelen met Liesbeth 
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Recept  

I T A L I A A N S E  C O U R G E T T E S O E P 

 

 

WAT HEB JE NODIG? 

 - 2 courgette 
 - 1 ui 
 - 1 teen knoflook 
 - 1 tl Italiaanse kruiden 
 - 1 tl basilicum 
 - 750 ml bouillontuinkruiden 
 - evt kookroom 
 - zout en peper 

INSTRUCTIES 

1. Snipper de ui en snijd de knoflook fijn 

2. Snijd de courgette ook in stukjes 

3. Verwarm een beetje boter, olie of margarine ineen soeppan. 

4. Bak de ui en knoflook en voeg na 2 minuten de cougette toe 

5. Bak de courgette 5 minuten mee en voeg dan de bouillon en de kruiden toe 

6. Breng de soep aan de kook en laat de soep ca. 10 minuten zachtjes pruttelen 

7. Pureer de soep met een staafmixer en serveer met een beetje kookroom 
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Meer dan het beste 
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Voorzitter Bianca Kruize 06-51825854 BiancaKruize@team.pvhh.nl  
Secretaris interim Cor Grootveld 036-5384579 corgrootveld@gmail.com 
Penningmeester interim Petra Verdouw 030-2321483 p.verdouw@pvhh.nl 
Algemeen bestuurslid Ali Boes – Ziel 06-39781631 aliboesz@hotmail.com 
Algemeen bestuurslid Liesbeth Drenth 06-22042168 drenth57@gmail.com 
    

 

  Een-op-een contact 

Ervaringsdeskundige laryngectomie  Liesbeth Drenth 06-22042168 / drenth57@gmail.com 
Ervaringsdeskundige hoofd/hals kanker Ali Boes – Ziel  06-39781631 / aliboesz@hotmail.com 

 

Contactgegevens 

mailto:BiancaKruize@team.pvhh.nl
mailto:corgrootveld@gmail.com
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mailto:aliboesz@hotmail.com
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