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‘Zoek de zon op, dat is zo fijn….” 🎶 klinkt op de radio, terwijl ik dit stukje zit te typen. Nou, ik 
kijk intussen verlangend naar buiten, waar mijn 4 honden ook al een plekje hebben 
gevonden, en bedenk me dat ik maar eens moet doen wat het liedje mij vertelt. Maar ja, 
zoals altijd kijk ik dan ook weer naar de agenda die mij zegt dat ik eigenlijk andere dingen 
moet doen. Afspraken hier, afspraken daar, o, ook nog ‘even' naar het UMCG voor nog een 
controle, digitale vergadering, naast alle andere dingen die thuis geregeld moeten worden. 
Dan denk ik wel eens: meid, gooi die agenda leeg en ga genieten van het zonnetje. Aan de 
andere kant: er staan ook zoveel dingen in die hartstikke leuk zijn en waar ik energie van 
krijg. Keuzes, keuzes…. Herkenbaar? 

 
Ook in de patiëntenvereniging zitten we zeker niet stil. Eind april ben ik door de 
verenigingsraad benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur van de vereniging, met als 
speciale portefeuille ‘districten’. Ik hoop in die rol de samenwerking tussen de districten en 

landelijk verder te verbeteren, samenwerking te bevorderen, districten te ondersteunen 
waar nodig. Verder gaan we samen met de districten onderzoeken hoe we de PVHH met al 
haar 12 districten vorm kunnen geven richting de toekomst. Daarnaast blijf ik natuurlijk 
voorzitter van het district Groningen/Drenthe. 
 
In ons district proberen we het nodige te organiseren, immers, 'voor en door lotgenoten en 
hun naasten’ is ons motto. Zo hadden we vlak voor Pasen een gezellige paasbrunch in Assen. 
Daar hebben we Hans Meijer verwelkomd als nieuwe penningmeester van het district. Ook 
hebben we Petra Verdouw, die afzwaaide als interim penningmeester, bedankt voor haar 
energieke inzet. 

 
We moeten met elkaar wel constateren dat de animo voor dergelijke bijeenkomsten niet 
heel groot lijkt in verhouding tot het aantal leden binnen het district. Daarom is ons bestuur 

bezig met een telefonische ronde waarin we onze leden vragen wat ze van ons als bestuur 
verwachten, wat ze zouden willen aan activiteiten en hoe we de verbinding in dit district 
kunnen vergroten. Daarom gelijk een oproep: is er nu iets wat je leuk lijkt om met 
lotgenoten te doen, neem dan gerust telefonisch of per email contact op met mij of een van 
onze bestuursleden. Ook als je iets mist of zelf iets wilt organiseren, laat het weten, dan 
kunnen we samen kijken hoe en wat. We zijn er voor jullie, dus laat gerust van je horen! 
 
Naast de al bestaande voorlichting aan lotgenoten (zowel voor mensen die worden 
gelaryngectomeerd als andere ingrijpende oncologische behandelingen in het hoofd-
halsgebied) hebben we - zoals inmiddels bekend - het lotgenoten-inloopspreekuur in het 

UMCG elke donderdagmiddag.  

 

 

Van het bestuur 
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Ons bestuurslid Ali Boes kwam op het briljante idee om een filmpje op te nemen voor de 
website. Echt geweldig hoe bereid iedereen - ook in het UMCG - was om hieraan mee te 
werken. Het filmpje heeft als doel laagdrempelig mensen kennis te laten maken met het 
UMCG, met de poli’s KNO en MKA als vaak eerste station. Daarnaast is het een kennismaking 
met de PVHH en het inloopspreekuur. Niet met al teveel tekst, maar vooral met beeld, een 
sfeerimpressie. Al zeg ik het zelf: ik vind het bijzonder geslaagd. 
 
En om nog maar eens op de agenda terug te komen: verderop in deze nieuwsbrief vind je 
een overzicht (en uitnodigingen!) van  wat er binnenkort bij jou in de buurt -en ditmaal ook 
wat verder weg- met, door en voor lotgenoten en hun naasten te doen is. 

Meld je aan voor onze eerstvolgende bijeenkomst in Borger op zaterdag 18 juni as. Het 
thema is ‘voeding’. Een breed begrip, maar onze speciale gast die dag weet uit ervaring een 
heleboel uit de dagelijkse praktijk te vertellen. 

 
Zo, en dan is het nu tijd om de zon even op te zoeken en ik pak er ook nog een lekker ijsje 
bij! Doen jullie mee? 
 
Hartelijke groet namens het bestuur, 
 
Bianca Kruize 
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Zoals Bianca al schreef hebben we een filmpje opgenomen voor de website. We zijn erg blij 

met een ieders medewerking en het uiteindelijke resultaat.  

Nieuwsgierig geworden? Het filmpje is te bekijken via onderstaande link: 

 

https://vimeo.com/manage/videos/706208918 

 

Het bestand is beveiligd met een wachtwoord: umcg 

   

Filmpje UMCG 

https://vimeo.com/manage/videos/706208918
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Sjoukje Oosting, MD PhD, Internist-oncoloog, UMCG 
 
 

Bij de behandeling van kanker wordt onderscheid gemaakt in lokale behandelingen zoals een 

operatie of bestraling, en behandelingen met medicijnen die in het hele lichaam werken. Die 
medicijnen worden samen systeemtherapie genoemd. Systeemtherapie wordt 
onderverdeeld in chemotherapie, immunotherapie, doelgerichte therapie en hormonale 

therapie. Voor behandeling van hoofdhalskanker wordt het meest gebruik gemaakt van 
chemotherapie en immunotherapie.  
  

Chemotherapie is de benaming voor medicijnen die ervoor zorgen dat tumorcellen afsterven 
door de celdeling te verstoren. Voor de behandeling van hoofdhalskanker wordt 
chemotherapie in verschillende situaties gebruikt. Ten eerste in combinatie met bestraling, 
dit wordt chemoradiatie genoemd, om het effect van de bestraling te versterken en de kans 

op genezing te vergroten. Het medicijn dat hiervoor meestal gegeven wordt heet cisplatin. 
Cisplatin kan in de eerste, vierde en zevende week tijdens de bestraling toegediend worden 
in een hoge dosering, of elke week in een lagere dosering. Chemotherapie kan ook 
voorafgaand aan bestraling worden gegeven, dit wordt inductie chemotherapie genoemd en 
wordt soms gebruikt om de tumor kleiner te maken om de bestraling gemakkelijker te 
kunnen geven. Hiervoor wordt een combinatie van verschillende medicijnen gebruikt waar 
cisplatin ook deel van uitmaakt. Tenslotte wordt chemotherapie in combinatie met 
immunotherapie of doelgerichte therapie gebruikt als er uitzaaiingen zijn of als de tumor 
teruggekomen is, het doel van de behandeling is dan niet het bereiken van genezing maar 
het bereiken van levensverlenging door het afremmen van de ziekte.  

Chemotherapie voor hoofdhalskanker wordt via een infuus toegediend. Helaas werkt de 
behandeling niet alleen op tumorcellen, en hebben andere snel delende cellen in het 
lichaam er last van. Dat zijn bijvoorbeeld de rode bloedcellen die zorgen voor 

zuurstoftransport, de witte bloedcellen die zorgen voor de afweer tegen virussen en 
bacteriën, en bloedplaatjes die nodig zijn voor bloedstolling. Deze cellen zijn tijdelijk 
verlaagd na chemotherapie waardoor mensen kwetsbaarder zijn, bijvoorbeeld voor 
ontstekingsziekten door bacteriën. Andere bijwerkingen van chemotherapie zijn 
misselijkheid, vermoeidheid, verminderde werking van de nieren, aantasting van de 
zenuwen, wat een doof of prikkelend gevoel in handen en voeten veroorzaakt, en sommige 
chemokuren veroorzaken haaruitval.  
  
Immunotherapie wordt ook via een infuus gegeven maar werkt op een andere manier dan 
chemotherapie. Immunotherapie zorgt ervoor dat eigen afweercellen actief blijven, en 
daardoor de tijd krijgen om tumorcellen te herkennen en uit te schakelen. Immunotherapie 
wordt alleen gebruikt als er geen genezing mogelijk is, dat is bij uitzaaiingen of als de tumor 
terug gekomen is na eerdere behandeling.  
 

Chemotherapie en immunotherapie voor hoofdhalskanker 
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Afhankelijk van tumorkenmerken en eerdere behandelingen wordt er alleen 
immunotherapie gegeven of een combinatie van immunotherapie met chemotherapie. De 
kans dat immunotherapie de tumor kleiner maakt is niet zo groot, maar als de behandeling 

aanslaat kan het lang blijven werken. 
 
Ook immunotherapie kan bijwerkingen veroorzaken als gezonde organen worden 

aangevallen door een overactief afweersysteem. Er kan dan een ontstekingsreactie ontstaan 
bijvoorbeeld in de dikke darm, of de longen of de lever, of in organen die hormonen maken. 
De meeste ontstekingsreacties veroorzaken klachten, zoals diarree bij een darmontsteking, 

maar sommige ontstekingsreacties merkt de patiënt niet op en worden alleen in de 
bloeduitslagen gezien. Goede controle op bijwerkingen is dus heel belangrijk, want vaak is 
behandeling nodig die het afweersysteem weer afremt.   
  
Er wordt veel onderzoek gedaan naar het verbeteren van behandelingen. Veelbelovend is 
immunotherapie voorafgaand aan een operatie. Bij veel patiënten is er al na 1 of 2 kuren 
een gunstige reactie in de tumor te zien. Er zijn grotere studies met meer patiënten nodig 
om te bewijzen of dit de kans op genezing vergroot. Immunotherapie tijdens bestraling lijkt 
niet nuttig, de onderzoeken die daarmee gedaan zijn laten tot nu toe geen verbetering zien. 
Wel zijn er nieuwe medicijnen in ontwikkeling die op een andere manier het afweersysteem 
activeren. Hopelijk wordt daarmee in de nabije toekomst de kans op genezing groter en de 
kwaliteit van leven beter voor patiënten met een hoofdhalstumor.  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjoukje Oosting 
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Op zaterdag 9 april hebben we als bestuur van het district Groningen -Drenthe een 
feestelijke Paaslunch georganiseerd voor de leden. Deze keer kwamen we samen bij Hotel 
van der Valk in Assen, waar we welkom werden geheten door onze voorzitter Bianca Kruize. 
Het was fijn om elkaar na een lange tijd weer eens te zien en te spreken. 

Er was een gezellig hoekje voor ons gereserveerd in het restaurant en we werden ontvangen 
met champagne en een amuse. Daarna was het tijd voor de lunch en daar werd zichtbaar 
van genoten. 

Tevens was het een mooie gelegenheid om onze nieuwe penningmeester Hans Meijer voor 
te stellen aan de leden en werd er afscheid genomen van Petra Verdouw. 

Zij heeft een tijdje het penningmeesterschap waargenomen en ook heeft ze, samen met Cor 
Grootveld, op enthousiaste wijze het nieuwe bestuur wegwijs gemaakt in het district. 
Voor deze lunch hadden we gehoopt op een wat grotere opkomst, dus laat een ieder zich 
vooral welkom voelen voor een volgende keer. 

 

We vonden het allemaal een heel geslaagd uitje, dat zeker voor herhaling vatbaar is. 
 
Hartelijke groet, 

 
Namens het bestuur van het district 
Groningen-Drenthe, 

 
Ali Boes-Ziel 

 

 

 

 

 

  

  

Paaslunch 
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Ben jij toe aan een dagje ontspannen uit?  

Wil je lotgenoten ontmoeten in een ongedwongen sfeer in de natuur? 

Patiëntenvereniging Hoofd-Hals organiseert de "Hoofd-Hals Vaartocht".  

• Wanneer? Woensdag 3 augustus 2022  

• Hoe laat? Van 10.00 uur tot 14.00 uur  

• Waar? Enkhuizen  

• Waarop? De Schuttevaer  

Wil jij mee een dagje varen inclusief koffie, thee en een broodje? Het wordt een gratis dagje uit voor 
de deelnemers. De kosten komen voor rekening van Stichting Vaarkracht en de PVHH.  
 
Er kunnen 40 mensen mee aan boord. Vol=vol dus wees er snel bij.  
 
Aanmelden kan via p.verdouw@pvhh.nl  o.v.v. Hoofd-Hals Vaartocht. Vermeld ook of je jouw partner 
of naaste mee wil nemen. 
 
Na aanmelding volgt een bevestiging en meer informatie over de Vaartocht.  
 
*De vaartocht is gratis voor onze deelnemers, maar een donatie na afloop aan de Stichting Vaarkracht wordt 

zeer gewaardeerd 

*Belangstellenden die geen vervoer hebben of anderszins niet in staat zijn naar Enkhuizen te komen 

nodigen wij uit om contact op te nemen. We kunnen dan samen kijken of er carpool-mogelijkheden 

zijn. 

 

Hoofd-Hals-Vaartocht 

mailto:p.verdouw@pvhh.nl
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De PVHH Groningen/Drenthe nodigt u graag uit voor een 

 

 

 

op zaterdag 18 juni 

van 11.00 – 14.00 

in het Hunzehuys in Borger (Molenstraat 3f) 

 

Voor deze bijeenkomst hebben we een spreker uitgenodigd die ons wat komt 

vertellen over het thema ‘voeding’.   

Verder is er voldoende tijd om weer met elkaar te kletsen. 

 

Kortom we rekenen op een gezellig samenzijn onder het genot van een                    

hapje en drankje. 

 

Opgeven kan tot  en met 11 juni a.s. via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer: 

aliboesz@hotmail.com  /  06 39 78 16 31 

 

Tot ziens!                                                                                

Vriendelijke groet namens het districtsbestuur, 

Ali Boes-Ziel 

 

 

mailto:aliboesz@hotmail.com
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Recept  

PASTASALADE MET OLIJVEN, TOMATEN EN 
MOZZARELLA 

 

Griekenland op je bord!  

WAT HEB JE NODIG? 

 - 250 GRAM SPIRELLI     

 - 200 GRAM KERSTOMATEN    

 - 2 EETLEPELS CITROENSAP    

 - 150 GRAM ZWARTE OLIJVEN (ONTPIT)   

 - 2 EETLEPELS WITTE BALSAMICO AZIJN  

 - 2 KOFFIELEPELS PROVENCAALSE KRUIDEN     

 - 150 GRAM GEMENGDE SLA 

 - 2 LENTE UIEN 

 - 2 BOLLETJES MOZZARELLA 

 - 4 EETLEPELS OLIJFOLIE 

 - ½ KOFFIELEPEL DIJONMOSTERD 

 - ZOUT 

 - PEPER 

 

 

 



  

 
11 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

VERVOLG PASTASALADE MET OLIJVEN, 
TOMATEN EN MOZZARELLA 

INSTRUCTIES 

1. Kook de spirelli volgens de insructies op de verpakking, giet af en spoel 

goed met koud water 

2. Spoel de sla en laat goed uitlekken in een vergiet, scheur in stukjes. 

Spoel de tomaten en snij in kwartjes, halveer de olijven en snipper de 

lente-uitjes in ringen. Laat de mozzarella uitlekken en snij in blokjes. 

3. Roer de olijfolie los met de azijn, het citroensap en de mosterd en 

kruid met de Provencaalse kruiden, peper en zout. 

4. Meng de pasta met de groenten, de mozzarella en de dressing en 

hussel goed door elkaar. 

5. Serveer koud 

 

. 
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Gedicht 
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18 juni  11.00u – 14.00u  Districtsbijeenkomst Borger 

 

3 augustus  10.00u – 14.00u  Hoofd-Hals-Vaartocht 
De Schuttevaer 
 

10 september 13.00u – 16.00u Districtsbijeenkomst Borger 
 

23 september 13.00u – 17.00u  Thema bijeenkomst UMCG 

 

8 oktober 09.30u – 16.00u Landelijke ontmoetingsdag 
 

10 december  11.00u – 14.00u Districtsbijeenkomst Borger 
 

Elke donderdag  13.00u – 15.00u  Inloopspreekuur UMCG 
 

Agenda  
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Voorzitter Bianca Kruize 06-51825854 BiancaKruize@team.pvhh.nl  

Secretaris interim Cor Grootveld 036-5384579 corgrootveld@gmail.com 
Penningmeester  Hans Meijer 06-29021088 hansmeijerbss@gmail.com 
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
mailto:p.verdouw@pvhh.nl
mailto:aliboesz@hotmail.com
mailto:aliboesz@hotmail.com
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