
 

Theater van het Gedeelde Leed 
 

Aan: alle Toon Hermans Huizen en soortgelijke instellingen 

Van: het Toon Hermans Huis Drenthe 

 

Een aanrader voor alle inloophuizen: de solo Het theater van het 

Gedeelde Leed van Nicoline van de Beek!  Op aanraden van onze 

collega’s uit Maastricht boekten wij onlangs deze voorstelling in 

het kader van een thema-avond over prostaatkanker. Haar zeer 

herkenbare, ontroerende en bij tijd en wijle hilarische monoloog 

maakte veel los bij alle aanwezigen. Mede dankzij haar bijdrage 

werd de avond een doorslaand succes. 

 

Bijgaand: een uitgebreid verslag van de thema-avond. 

 

EEN WERELD VAN VERSCHIL.  

Prostaatkanker; diagnose en behandeling 2001 – 2012 

 

Afgeladen was de grote vergaderzaal in het Toon Hermans Huis Drenthe woensdagavond 11 

april. Daar vond een thema-avond plaats over prostaatkanker, georganiseerd door de 

Prostaatkanker Stichting en het Toon Hermans Huis Drenthe.  

Als spreker was dokter Kleingeld, uroloog van het Bethesdaziekenhuis, uitgenodigd. Dokter 

Kleingeld is sinds 2001 aan het Bethesda verbonden. Pas onlangs, zei hij, had hij zich 

gerealiseerd dat er sindsdien op het gebied van diagnose en behandeling van prostaatkanker 

ongelooflijk veel is veranderd. Veranderingen die allemaal verbeteringen zijn voor de 12.000 

mannen per jaar die prostaatkanker krijgen: minder pijnlijke en minder belastende 

onderzoeksmethoden, snellere en zuiverder gestelde diagnoses, en behandelingen met niet 

alleen betere resultaten, maar ook met  minder ongewenste bijeffecten en bijwerkingen.  

Een grote verbetering is ook de stroomlijning van het zorgpad: gespecialiseerde 

verpleegkundigen, bekkenbodemtherapeuten en een ‘physician assistent’ (een medisch 

specialistisch assistent) vormen samen met de uroloog een team dat op alle niveaus intensief 

met elkaar samenwerkt.  Een andere noviteit is dat de ziekenhuizen van Hoogeveen, Assen, 

Emmen en Hardenberg hun specialistische en verpleegkundige zorg volledig op elkaar hebben 

afgestemd. Prostaatkankerpatiënten in heel Drenthe (en in een stukje van Overijssel) kunnen 

hierdoor  verzekerd zijn van optimale zorg dicht bij huis. 



Er was grote aandacht voor het verhaal van dokter Kleingeld en er heerste een ongedwongen en 

ontspannen sfeer; mensen schroomden niet hem te onderbreken met vragen en opmerkingen 

en Kleingeld ging daar uitvoerig op in.  

Na de pauze trad Nicoline van de Beek op met haar Theater van het Gedeelde Leed. Zij speelde 

hierin de rol van mevrouw van Spanje, al vijfentwintig jaar werkzaam op een afdeling van een 

groot warenhuis, wier man op een dag prostaatkanker blijkt te hebben. Met veel humor, 

mededogen en inlevingsvermogen schetste zij de moeizame weg die haar Wim en zij moeten 

afleggen.  Het publiek was vanaf het eerste moment volledig in de ban van deze ontroerende, bij 

tijd en wijle hilarische monoloog en gaf met een staande ovatie blijk van zijn enthousiasme. ‘Het 

lijkt wel of ze mijn dagboek heeft gelezen’ zei een van de bezoekers met een brok in zijn keel.  

En de woorden waarmee mevrouw van Spanje haar verhaal had besloten -‘praat met elkaar, 

luister naar elkaar, steun elkaar’ – hadden effect: door het hele huis waren na afloop groepjes 

mensen druk met elkaar in  gesprek.  Precies waarvoor het Toon Hermans Huis is bedoeld! 


