
Recensie:Lilian Weel

Marion Bloem en Paul Kil: 'Als je man verandert. Wat gebeurt er met een relatie
als de man prostaatkanker krijgt?' Uitgeverij Prometheus, Amsterdam 2010.
ISBN 9789035135307. (Kanker/Prostaatkanker/PO/1)
Zie ook: www.prometheus.nl

Soort boek/ziekte/stijl: Een solide boek waarin in 15 hoofdstukken
evenzoveel partners van mannen die aan prostaatkanker lijden, aan het woord
worden gelaten en tegelijkertijd worden geïnformeerd over de ziekte. De
geïnterviewden stellen zich bewonderenswaardig open op. De uroloog Paul Kil
geeft aan het eind van ieder hoofdstuk antwoord op vragen die het interview
oproept. Aldus komen alle aspecten van prostaatkanker aan de orde waar
partners mee geconfronteerd worden nadat de man de onheilstijding heeft
ontvangen.

Over de schrijvers (overgenomen uit het boek): Marion Bloem (1952) is
klinisch psychologe, schrijver, filmmaker, beeldend kunstenaar en
ervaringsdeskundige. Paul Kil (1955) studeerde geneeskundige in Utrecht en
volgde de opleiding tot uroloog in Nijmegen (UMc St. Radboud). Sinds 1991 is
hij als uroloog werkzaam in het Sint Elisabeth ziekenhuis te Tilburg, met als
aandachtsgebied oncologie. Zie ook www.marionbloem.nl

Korte beschrijving: Prostaatkanker is de meest voorkomende kankervorm bij
mannen. Het staat bekend als een ziekte met goede overlevingskansen. Maar er
bestaan een lichte en een agressieve vorm en de laatste is nog wel degelijk
dodelijk. Als de diagnose is gesteld zijn er verschillende behandelmethoden
mogelijk. De patiënt maakt de uiteindelijke keuze. Dit doet hij op grond van
informatie van de arts, vaak ook van internet en regelmatig wordt er een second
opinion ingewonnen bij een andere arts. De ingrijpendste gevolgen van de
behandeling zijn (tijdelijke) impotentie en incontinentie. Daarnaast kunnen bij
een hormoonbehandeling de tijdelijke fysieke en karakterveranderingen zeer
belastend zijn voor de relatie.
De partners van kankerpatiënten zijn vanaf het begin tot het eind nauw bij het
ziekteproces betrokken. De precieze rol die zij spelen is afhankelijk van de
verhoudingen binnen de relatie. Die bepalen of zij bijvoorbeeld meebeslissen
over het soort behandeling waarvoor gekozen zal worden, of zij al dan niet
meegaan naar artsbezoeken, of de patiënt hem of haar betrekt bij zijn angsten
en verdriet over de ziekte en zijn/haar steun accepteert. Soms deelt de patiënt
veel met zijn partner, soms weinig. Zolang dit een continuering is van de
vertrouwde patronen binnen de relatie kan de partner daar meestal mee leven.
Dit wordt anders als er onverwachte ontwikkelingen zijn en als daar
onvoldoende over gepraat kan worden, bijvoorbeeld over (tijdelijke)
karakterveranderingen die kunnen optreden. Karakterveranderingen kunnen
het gevolg zijn van de hormoonbehandeling maar ook van de wijze waarop de
man met zijn ziekte omgaat. Kan hij blijven delen met zijn partner of sluit hij
zich in zichzelf op omdat hij niet overweg kan met zijn ziekte? Erkent hij dat hij
opvliegerig is geworden als gevolg van de hormoonbehandeling of legt hij de
oorzaken van alle conflicten bij zijn partner? Open communicatie en wederzijds
vertrouwen zijn essentieel. Dan blijkt het zelfs mogelijk dat de ziekte een
verdieping betekent/heeft betekend voor de relatie.

Wat viel op: 1. De partners worden uitgebreid aan het woord gelaten. Niet



alleen vertellen ze over de invloed die de ziekte had op hun relatie maar ook
over hun relatie vóórdat de prostaatkanker aan het licht kwam. Zo vertelt men
over de eerste ontmoeting, elkaars karakter, de liefde en de seks. Uit de
interviews wordt duidelijk dat de wijze waarop en de mate waarin een partner
een steunende rol heeft en de wijze waarop het paar het ziekteproces beleeft,
afhangt van de kwaliteit van de relatie die ze met elkaar hebben.
2. Zoals borsten de vrouw maken, maakt de erectie de man. Mannen hebben het
gevoel dat ze falen tegenover hun partner als hun penis niet meer stijf wordt,
ongeacht of dit al dan niet door hun partner wordt gedeeld. Dit maakt dat
tijdens de behandeling alles wordt gedaan om de erectie voor de man te
behouden. Ook zijn er in de loop van de tijd veel hulpmiddelen ontwikkeld om
de erectiefunctie te ondersteunen.

Citaten: Pag. 144: “Door wat hun is overkomen staan ze stil bij de eindigheid.
Voordat die prostaatkanker speelde, stonden ze in het leven alsof ze beiden
negentig zouden worden. Nu leven ze met het besef dat je alles wat je wilt doen,
nu moet doen. Zij zou willen stoppen met werken. Ze doen gelukkig al veel meer
samen dan vroeger. Ze zijn dichter bij elkaar dan ooit. Misschien treurig dat het
veroorzaakt wordt door kanker, maar het is niet anders.”
Pag. 206: “Kort nadat hij met dit nieuwe medicijn was begonnen zei hij: 'Ik laat
mijn haren groeien.' Vroeger zou ze geprotesteerd hebben. Nu denkt ze: dat
moet hij zelf weten.... Zijn stemmingen wisselen nu sterk. Van zwaar depressief
kan hij een uur later blij zijn als een klein jongetje.... Het is alsof hij nu alles aan
het verwerken is wat in zijn verleden is gebeurd. Eerst was hij maanden
geobsedeerd door die periode van zeventien jaar geleden, dat ze even uit elkaar
zijn geweest. Nu huilt hij omdat zijn moeder overleed toen hij acht jaar oud was
en dat er door zijn vader en zijn stiefvader nooit meer over haar is gesproken .”

Recensies: Dr. B. Baljet (http://www.bruna.nl/boeken/als-je-man-verandert-
9789035135307) : ‘De auteurs zijn een klinisch psychologe, die tevens
ervaringsdeskundige is, en een uroloog. De klinisch psychologe is ook
schrijfster, filmmaakster en beeldend kunstenares en heeft te maken gehad met
een partner, die tevens arts is, en die prostaatkanker kreeg. In het boek worden
vijftien casussen beschreven van patiënten met prostaatkanker. Het
ziekteproces en de implicaties voor de patiënt worden door de uroloog nader
toegelicht. Het bijzondere van dit boek is dat er veel aandacht is voor de
gevolgen van de ziekte voor de partner van de patiënt. Met deze vijftien
casussen komen uiteraard de vele problemen voor beide partners en de
diversiteit ervan aan de orde. Met een goede verklarende woordenlijst, die
tevens index is. De moeite waard door de invalshoek en de uitgebreide aandacht
voor de partner.’

Zie ook : http://www.marionbloem.nl/b4_alsjemanverandert.htm


