
Indien mogelijk, ook (ruim) aandacht besteden aan de 
psy-aspecten (welbevinden ook onwel-bevinden) van 
de prostaatkankerpatiënt(-en) en zijn omgeving 
(patient/partner/kinderen/familie/werk-
omgeving/medischeomgeving/digitale-omgeving).  

Wat mij het ergste stoort zijn de vele taalfouten, 
bijv. in Editoriaal in de 5de alinea staan al TWEE 
fouten: "De nieuwe rubriek NOEMT..." dat moet 
natuurlijk zijn "heet" of "wordt genoemd" even verder 
staat "toen Antwerpen getijsterd..." i.p.v. "geteisterd". 
Dit komt zo amateuristisch over!!! Het tweede wat mij 
stoort is de titel "Een vraag van Nonkel Frans" 
waarom moet deze rubriek zo heten??? dat stoort me 
geweldig, het doet me denken aan iets voor kinderen, 
precies alsof de lezer niet ernstig wordt genomen of 
het anders niet zou begrijpen. Misschien in het 
vervolg de teksten toch maar laten nalezen door 
iemand die Nederlands kan vooraleer 'Prostaatinfo' 
gedrukt wordt. Buiten deze twee opmerkingen ben ik 
tevreden over jullie tijdschrift. 

Nieuws over eventuele trials. 

Meer kritische noten. 

Vooral doordoen! Ik waardeer jullie werk enorm! 

Het was een fijne ontdekking van dit blad in de 
wachtzaal van de uroloog, meegenomen en thuis 
rustig doorgenomen. Heel duidelijk én goeie, 
duidelijke informatie, en eveneens in de volgende 
nummers, en heb me graag lid gemaakt van de vzw. 
Het is een hele steun om de specifieke info omtrent 
prostaat met de mogelijkheden aan behandelingen, 
afhankelijk van de situatie.... En de herkenbare 
verslagen van lotgenoten te mogen lezen. Het 
bevestigt dat ik er niet alleen door moet gaan ... Een 
mooi gevoel... Dank u wel voor het team!!!   N.B. Op 
vraag 7 had ik graag meer antwoorden gegeven, nl. 
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Inleiding                                                       
Inleiding                                                       

In ons laatste nummer vonden jullie een 
uitnodiging om deel te nemen aan een enquête over 
“PROSTAATinfo”. Vandaag bestaat ons magazine tien 
jaar in dezelfde vorm en dan is het beslist een goed 
moment om bij de lezers even te rade te gaan. 

50 lezers hebben gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om hun mening te delen en het volledig 
verslag van de antwoorden vinden jullie vanaf pagina 
21 van het septembernummer 2020. 

Hier vinden jullie alle vrije opmerkingen die lezers 
aan hun antwoord toevoegden. 

 

Graag neutrale omslag. 

Gebruik mat papier, betere leesbaarheid, minder 
reflectie. 

De gegevens van Europa UOMO zijn van 2012, 
wanneer worden deze aan gepast?  In 2018 stierven 
er in Europa 107.000 mannen van prostaatkanker 
volgens prof. Van Poppel.  Sommige afkortingen zijn 
soms voor een leek moeilijk (ERSPC, EAU, enz…). 
Proficiat, doe voort, 10 jaar verdient een grote pluim. 

Zeer mooie uitgave die het lezen waard is. 

Uitstekend informerend blad (voor mij het enige 
dat ik heb). Bij bezoek aan de "specialisten" wordt 
slechts het uiterste minimum medegedeeld, elke 
seconde lijkt te veel. 

Geen suggesties; heel tevreden. 

Voor mij is het prima. 

Zo maar een overdenking (of een toemaatje): 

De lezersenquête 2020 
Erik Briers, namens de redactie van PROSTAATinfo 
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ook chirurgie en als medicatie o.a. PraeCel 
supplement. 

Is een degelijk informatief tijdschrift met 
deskundige maar toch verstaanbare terminologie. Ik 
heb hier veel bijgeleerd over de prostaatproblematiek. 
Iedereen vanaf 50 of 60+ zou dit moeten lezen. 
Volhouden, doe zo voort.  

Eerder maandelijkse berichten dicht bij de praktijk. 
Er wordt van alles geschreven hoopgevend doch het 
is maar geschreven.  

Recidive na prostatectomie. 

Het is een prima blad. 

Dankzij "Wij Ook" heb ik nog mijn prostaat. 

Proficiat Wij Ook groetjes  

Wat een slechte opmaak (jaren 70) en wat een 
slecht lettertype en wat een slechte fotografie. De 
“maker” van dit blad weet niets over opmaak en 
layout. Voeg daarbij de nutteloze inhoud en het 
resultaat is de teleurstelling bij ieder nummer. Al eens 
rondom u gekeken! Vb. Duos in Nederland: up-to-
date en modern, flashy en (tenminste) actualiteit. U 
zal zeggen “wat een scheldproza” maar dat is niet 
waar. Tijd voor een volledige vernieuwing van stijl, 
inhoud en van layout. Ik wens het u toe.  

Graag toezending in een neutrale omslag! Dank 
u! 

Het onderwerp “incontinentie” wordt weinig 
behandeld. 

Vaktaal is soms een probleem, lay-out kan 
aantrekkelijker. Sommige artikels van professionelen 
zijn te lang en te veel in vaktaal. Gebruik 
verstaanbare taal. 

Ik ben ook patiënt met prostaatproblemen, 
misschien wel de minst erge vorm, nl. een 
goedaardige prostaatvergroting. De prostaat is 
ondertussen verwijderd d.m.v. een partiële 
prostatectomie. Alles is prima verlopen. Ik heb tot nu 
toe tevergeefs gezocht naar een info, een artikel in 
Wij Ook. Goedaardige prostaatvergroting heeft ook 
zijn problematiek, bv. niet meer kunnen plassen, 
blaassondes e.d. Het zou wel nuttig geweest zijn om 
daar iets over te kunnen lezen in een artikel gesteld 
door een professioneel. Wat staat mij nog te 
wachten? Ik heb ook gezocht op de website, 
misschien niet grondig genoeg, maar heb niets 
gevonden. 
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