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Medische les: 
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Kaal worden is voor velen een grote angst,  
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Verwerken  
– hoe doe je dat?
Zelf ben ik niet zo van de creatieve expressie – in de zin van boeken 
schrijven, dansen of fotograferen. Ik heb nooit iets gedaan in die trant. 
Als ik de voorbeelden in dit nummer lees, krijg ik er haast alsnog zin in! 
Het kan natuurlijk ook helpen bij het verwerken.

Verwerken; het is zo’n ongrijpbaar woord, als je het mij vraagt. Iedereen 
doet dat op z’n eigen manier. Toen ik na mijn operatie gauw weer aan 
het werk wilde, zei mijn moeder: ’Moet je niet meer tijd nemen om te 
verwerken?’ Ik vroeg haar: ’Hoe DOE je dat dan, verwerken? Moet ik dan 
op de bank gaan zitten, het werkwoord ‘verwerken’ uitoefenen? En hoe 
lang moet ik daar dan blijven zitten?’ Zij wist het niet. En ik eigenlijk ook 
niet. Voor mij is verwerken geen werkwoord; ik kan het niet ‘doen’.  
Ik denk dat de factor tijd het antwoord is op mijn verwerking. Het heeft 
mij geholpen om al die tijd zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven en bij 
wat ik nodig had. Werken gaf mij plezier en voldoening. Daardoor zat ik 
goed in mijn vel. En ik praatte over wat me was overkomen, ook op mijn 
werk. Ook tijdens of na het sporten. En ook met mijn familie en vrienden. 
Het was er iedere dag; terwijl ik al het oude bleef doen. Voor mij was dat 
blijkbaar ‘verwerken’: het leuke leven dat ik had voortzetten, zonder te 
doen alsof de borstkanker er niet was. En dat geldt ook nu nog; het is en 
blijft bij me. 

Levendige groet,
Rianne Romijn
Actief lid van BVN en redactielid van B sinds 2010

B Het blad over borstkanker

voorwoord inhoud

Wat vind je van het blad B?
Laat het ons weten met een
positieve of negatieve Alert.
Scan de code met uw smartphone
of ga naar cls.lt/GFc15Z in uw browser.

Wat vind jij van B?
Scan de code met je 
smartphone en laat het 
ons weten.
Of ga naar cls.lt/GFc15Z  
in je browser  
(dus zonder http://www).

27 september 
Congres BRCA 
‘Belast met erfelijke borst-  
en eierstokkanker?‘  
Je kunt je nu inschrijven op  
www.brca.nl/congres/
congres-2014 

11 oktober  
hoop & vrees 
Themadag 'Kiezen voor 
kwaliteit', voor mensen met 
uitgezaaide borstkanker. 
Prof. Elsken van der Wall 
over medische ont-
wikkelingen en prof.  
Harry van de Wiel over  
'Hoe behandel ik mijn arts?'  
www.borstkanker.nl/
interesse_hoop_en_
vrees_2014

Lees meer op pagina 4.

04 Actueel: BVN-nieuws en Agenda 

05 B-force & Esthers column: over K3 en lotgenoten

06 Dubbelportret: Nacontroles – zegen of nachtmerrie?

08 B-richten: Kort nieuws over borstkankerzorg & B + Pinterest 

10 De medische les: Immunotherapie nu en in de toekomst

15 Mannen met borstkanker: Dirk-Jan had langer willen nadenken 

16 B-trokken: Josje en Chris hebben geploeterd voor hun relatie. Met succes!

19  Partner van: Ronald over klein geluk en de bucketlist van Miranda

20 Pink Ribbon: Patiënten denken mee over subsidie voor projecten 

22 B-jubeld: Pareltjes met een oranje tintje 

24  BVN-project: Patient advocates laten de stem van de patiënt horen

26 B-proefd: Hoe effectief is pertuzumab bij niet-uitgezaaide borstkanker? 

28 B-handeling: Hoe kom je aan een ‘chemobrein’ en hoe kom je ervan af?!

32 B-leven: Maartje heeft een BRCA2-genafwijking én een kinderwens

36 B-wust leven: Creatieve expressie – het gaat om het doen, niet om het resultaat 

38 B-hulpzaam: Praktische tips voor als je niet meer beter wordt

40 B-last: Kies je voor intensieve controles of preventief opereren? Deel 1 

41 De Naakte Waarheid: Ellen over de impact van haar tweede reconstructie 

42 Colofon
43  Service
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actueel

Berichten van onze bladpartners 
(advertorial)

MammaPrint® en BluePrint® 
BluePrint® is een genentest die bepaalt tot welk moleculair 
subtype de tumor behoort; deze test wordt in combinatie met 
MammaPrint aangeboden. MammaPrint® - een uitvinding van 
het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek - 
wordt al door veel Nederlandse ziekenhuizen ingezet voor 
prognosebepaling en de beslissing of chemotherapie zinvol is. 
MammaPrint® wordt ook door de meeste zorgverzekeraars 
vergoed. Wanneer u vragen heeft, neemt u dan contact op met 
het Nederlandse bedrijf Agendia dat de testen uitvoert.  
www.mammaprint.nl

Waarom Oncotype DX
De Oncotype DX borstkankertest kan patiënten met hormoon-
gevoelige borstkanker en hun artsen ondersteunen bij het 
maken van een beter geïnformeerd, op de persoon afgestemd 
behandelplan. De test beoordeelt de expressie van kankerge-
relateerde genen in tumorweefsel van een patiënt en voorspelt 
daarmee, in de vorm van een getal, de mogelijkheid dat de 
kanker terugkeert. Daarnaast geeft Oncotype DX informatie 
over het waarschijnlijke voordeel dat kan worden verwacht van 
chemotherapie naast hormoontherapie.

Tip: ontvang nu je lidmaatschap terug!
Wist je dat je de bijdrage voor je lidmaatschap van BVN in  
vele gevallen vergoed kunt krijgen door je zorgverzekeraar?  
Begin 2014 is de lijst van zorgverzekeraars die deze kosten 
vergoeden, veranderd.
De actuele lijst staat op www.npcf.nl. Ga naar ‘over ons‘ in de 
menu balk en klik dan op ‘vergoeding lidmaatschap patiënten-
vereniging‘. Wil je nog lid worden, kijk dan op  
 ≥ www.borstkanker.nl .

Website B-bewust uitgebreid
Er staan vier nieuwe voorlichtingsfilms en checklists op 
www.b-bewust.nl over de volgende thema’s:
• Ouderen en borstkanker
• Jong en borstkanker
• Borstreconstructie
• Mogelijke effecten van borstkanker (o.a. late gevolgen)
De informatie op de site is voor iedereen met borstkanker of 
(mogelijke) erfelijke belasting van borst- en/of eierstokkanker. Je 
kunt er ook je eigen checklist met themavragen samen stellen als 
voorbereiding op de gesprekken met je huisarts en behandelaars. 
 ≥ www.b-bewust.nl 
 
Visie patiënten belangrijk voor klinische studies
BVN en Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) zetten een patiën-
tenadviesgroep op om de visie van borstkankerpatiënten in te 
brengen in klinische studies. De twaalf (ex-)borstkankerpatiënten 
beoordelen en geven advies over studievoorstellen, protocollen 
en patiënteninformatie van klinische borstkankerstudies. Door 
de patiëntenadviesgroep al in een vroeg stadium, bij de opzet 
van studies, te betrekken, kunnen de adviezen ook werkelijk bij 
de uitvoering van de studies meegenomen worden. Het project 
wordt gefinancierd door KWF. In 2015 evalueren we het project 
en kijken we of deze werkwijze structureel kan worden. 

1 juni deadline B-actief 
Ben je BVN-lid en wil je een activiteit voor andere (ex)borst- 
kankerpatiënten organiseren, laat ons weten wat je wilt doen  
en stuur je plan op.  
 ≥ info@borstkanker.nl  

20 juni Patiëntenspecial BVN (14:00 tot 17:00 uur)  
In samenwerking met Pink Ribbon en BOOG: de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van triple negatieve borstkanker.

Zaterdag 27 september Congres BRCA
Belast met erfelijke borst- en eierstokkanker?
Gefinancierd door Pink Ribbon.  
 ≥ www.brca.nl/congres/congres-2014 

Zaterdag 11 oktober Themadag uitgezaaide borstkanker 
Hoop & vrees; thema: ‘Kiezen voor kwaliteit‘. 
Gefinancierd door Pink Ribbon. 
 ≥ www.borstkanker.nl/interesse_hoop_en_vrees_2014 

Nieuws van BVN 

17 mei Algemene Ledenvergadering
Als lid van BVN nodigen we je uit voor de 
Algemene Leden vergadering (ALV) op zaterdag 17 
mei van 10.30 tot 12.30 uur in Utrecht.
De ALV bepaalt de koers van de vereniging. Alle 

leden hebben stemrecht en kunnen zo invloed uitoefenen. In 
deze ALV blikken we terug op BVN in 2013 aan de hand van het 
jaarverslag en de jaarrekening, die door de ALV goedgekeurd 
moeten worden. Na de ALV is er gelegenheid om samen te 
lunchen en vindt de netwerkdag plaats. 

Aanmelden en meer informatie
Aanmelden kan via info@borstkanker.nl. Alle relevante stukken 
voor de ALV en de agenda vind je begin mei op  
 ≥ www.borstkanker.nl . De ALV is een belangrijke bijeenkomst.  

24 mei Themadag B-last  
Over erfelijke borst- en eierstokkanker, in samenwerking met 
UMC Groningen.
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Esthers column

K3
Het is me wel gevraagd door de oncoloog en de mamma-
care-verpleegkundige, maar ik had dus echt geen behoef-
te aan lotgenotencontact. Sterker nog, ik moest er niet 
aan denken om ook nog andere zielige verhalen over kan-
ker aan te horen. Ik had meer dan genoeg aan mijn eigen 
ellende.

Soms vertelden vrienden of familieleden over bekenden 
die ook borstkanker hadden gehad. Ik wilde het eigenlijk 
alleen maar horen als het goed was afgelopen. Ook ging 
ik niet op zoek naar ervaringsverhalen op internet en ik 
las al helemaal geen boeken met persoonlijke belevenis-
sen van ex-borstkankerpatiënten. Het was allemaal te 
confronterend en beangstigend. 

Toen vertelde mijn huisarts dat er in het dorp waar ik 
woon nóg een vrouw borstkanker had. A. was van mijn 
leeftijd en doorliep precies hetzelfde traject als ik: chemo, 
operatie, bestraling, hormoontherapie. We kenden elkaar 
alleen van gezicht, maar dat veranderde snel. Wat was het 
ongelofelijk fijn om onze angsten en gevoelens met elkaar 
te delen, onze bijwerkingen te vergelijken en samen grap-
pen te maken over kanker. Dorpsgenoot A. was in het 
AvL bevriend geraakt met P., ook een jonge vrouw met 
borstkanker. We spraken verschillende keren met z’n 
drietjes af en noemden onszelf K3: drie vrouwen met kale 
hoofden en kanker. We praatten, jankten en lachten. 
Heus lotgenotencontact dus!

Toen we via Twitter weer eens wilden afspreken met el-
kaar, gebruikten we de hashtag #K3. Ik werd onmiddel-
lijk gevolgd door de fanclub van de Vlaamse meidengroep 
K3. Nee, ik ben ze niet terug gaan volgen; ook daar had 
ik dus echt geen behoefte aan.

Reageren? Mail naar info@esthersmid.nl

over Esther 
Esther Smid (1968) is freelance journalist 

en eindredacteur. In 2008 kreeg ze op 

40-jarige leeftijd borstkanker. Na alle 

behandelingen maakte ze samen met haar 

tweelingdochters een informatief kinderboek: 

Gewoon Pech als je moeder borstkanker 

heeft. In deze column beschrijft ze hoe ze het 

gewone leven weer oppakt en welke invloed 

borstkanker daar nog op heeft.

actueel

B-force één jaar
 

B-force is in januari 2014 één jaar geworden! Dat betekent 
dat Borstkankervereniging Nederland (BVN) alweer meer 
dan een jaar lang jouw ervaringen inzet voor betere 
borstkankerzorg in Nederland.

Stem van de patiënt
In dit eerste jaar heeft BVN via B-force ruim 34.000 ervaringen 
verzameld en BVN vertegenwoordigt daarmee de ervaring van 
2.200 mensen. Door vragen te stellen over borstkanker(zorg), weet 
BVN nu beter wat er speelt bij (ex)patiënten en erfelijk belasten. 
Bovendien is er meer zicht op wat er verbeterd kan en verbeterd 
moet worden in de borstkankerzorg.

Een voorbeeld 
We hebben jullie behoefte aan informatie over late gevolgen opge-
vangen en besteden er nu daarom meer aandacht aan in al onze 
communicatie. Ook hebben we het signaal doorgegeven aan de 
ziekenhuizen, zodat zij er ook mee aan de slag kunnen. Verder 
gaan we onderzoeken of we de informatievoorziening rondom 
late gevolgen kunnen gebruiken als criterium voor het roze lintje.

Concrete stappen
Met al jullie ervaringen hebben we dus al concrete stappen 
kunnen zetten om de (na)zorg te verbeteren. Ben je benieuwd 
welke acties we nog meer hebben opgepakt? Een aantal 
resultaten hebben we verzameld in een factsheet. Deze vind je op 
www.borstkanker.nl/B. 

Doe ook mee
Wij kijken tevreden terug op dit eerste jaar B-force en gaan voor 
nóg meer resultaat in 2014. Doe jij al mee? Jouw ervaring is onze 
kracht! Hoe meer ervaringen, hoe sterker we staan. 

 ≥ www.bforce.nl 

B van Borstkankervereniging Nederland 

Noteer 
in je 
agenda
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Reageren? Mail naar info@esthersmid.nl
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actueel

B-force één jaar
 

B-force is in januari 2014 één jaar geworden! Dat betekent 
dat Borstkankervereniging Nederland (BVN) alweer meer 
dan een jaar lang jouw ervaringen inzet voor betere 
borstkankerzorg in Nederland.

Stem van de patiënt
In dit eerste jaar heeft BVN via B-force ruim 34.000 ervaringen 
verzameld en BVN vertegenwoordigt daarmee de ervaring van 
2.200 mensen. Door vragen te stellen over borstkanker(zorg), weet 
BVN nu beter wat er speelt bij (ex)patiënten en erfelijk belasten. 
Bovendien is er meer zicht op wat er verbeterd kan en verbeterd 
moet worden in de borstkankerzorg.

Een voorbeeld 
We hebben jullie behoefte aan informatie over late gevolgen opge-
vangen en besteden er nu daarom meer aandacht aan in al onze 
communicatie. Ook hebben we het signaal doorgegeven aan de 
ziekenhuizen, zodat zij er ook mee aan de slag kunnen. Verder 
gaan we onderzoeken of we de informatievoorziening rondom 
late gevolgen kunnen gebruiken als criterium voor het roze lintje.

Concrete stappen
Met al jullie ervaringen hebben we dus al concrete stappen 
kunnen zetten om de (na)zorg te verbeteren. Ben je benieuwd 
welke acties we nog meer hebben opgepakt? Een aantal 
resultaten hebben we verzameld in een factsheet. Deze vind je op 
www.borstkanker.nl/B. 

Doe ook mee
Wij kijken tevreden terug op dit eerste jaar B-force en gaan voor 
nóg meer resultaat in 2014. Doe jij al mee? Jouw ervaring is onze 
kracht! Hoe meer ervaringen, hoe sterker we staan. 

 ≥ www.bforce.nl 
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Naam Marloes van Rosmalen
Leeftijd 34 jaar
Gaat niet meer naar de nacontroles

‘Ik ben tot twee keer toe de dupe gewor-
den van screening. De eerste keer had ik 
een knobbeltje in mijn borst. De uitslagen 
van het mammogram, de echo en de 
punctie waren goed. Maar ik vertrouwde 
het niet, liet een second opinion doen en 
bleek tóch borstkanker te hebben. 
Derdegraads nog wel; de meest agres-
sieve vorm die er is. 
De tweede keer was tijdens de follow up, 
een half jaar na mijn laatste chemo. Op de 
MRI-scan was een nieuwe tumor te zien. Ik 
dacht: nu is het afgelopen, ik ga dood. 
Weer de medische molen in, op uitslagen 
wachten; het was zenuwslopend. Uiteinde-
lijk bleek het biopt [stukje weefsel, red.] 
geen tumorcellen te bevatten. Goed 
nieuws, maar de vals-positieve uitslag had 
er zó ingehakt dat ik maandenlang 
ontregeld ben geweest.
De fouten die er gemaakt zijn in het 
screeningstraject hebben een enorme 
impact gehad. Niet alleen op mezelf, maar 
ook op mijn relatie en gezin. Beide 
ziekenhuizen hebben erkend dat er fouten 
zijn gemaakt, maar de gevolgen zijn niet 
meer terug te draaien. Het lukt me niet om 
een nieuw leven op te bouwen als ik 
steeds weer met het ziekenhuis geconfron-
teerd word. Daarom heb ik er een jaar 
geleden bewust voor gekozen geen 
bloedcontroles, voelcontroles, echo’s en 
MRI-scans meer te laten doen. Ik overweeg 
ook om niet meer jaarlijks een mammo-
gram te laten maken, omdat ik er de 
meerwaarde niet van inzie. Voor jonge 
vrouwen zoals ik zijn de screeningsmetho-
den sowieso niet waterdicht. 
Mijn arts heeft begrip voor mijn beslissing, 
maar mijn omgeving vindt dat ik mijn leven 
op het spel zet. Men ziet me als een soort 
Sylvia Millecam die niets van het reguliere 
medische circuit wil weten. Maar dat is 
onzin. Ik baseer me op ervaringskennis, 
feiten en gezond verstand; daar is niets 
zweverigs aan. Ik vertrouw nu op mijn intuï-
tie en mijn tien vingers. En als er iets mis is, 
dan trek ik heus wel aan de bel.’

Naam Silvya Overvelde 
Leeftijd 46 jaar
Gaat wel naar de nacontroles

‘Voor mij zijn de controles héél belangrijk. Ik 
beschouw ze als een soort APK voor mijn 
borsten. De artsen kijken of alles in orde is 
en bespreken met mij de laatste inzichten 
over de late effecten van de chemo en de 
bestraling en hoe ik die kan verminderen. 
Ik word serieus genomen, krijg antwoord 
op vragen waar ik mee zit en word 
gerustgesteld. Dat heb ik nodig. Dat voelt 
goed. Mijn omgeving zegt vaak: “Ben je die 
controles nou niet eens zat?” Maar dat is 
niet zo. Ik zie er nooit tegenop. Integendeel, 
ik vind het eigenlijk heel prettig om die 
nazorg te krijgen. 
Ik ga twee keer per jaar voor controle: één 
keer bij de radiotherapeut en één keer bij 
de chirurg. Verder laat ik één keer per jaar 
een MRI-scan maken. Tijdens de onderzoe-
ken voel ik me rustig, maar vlak voor de 
uitslag krijg ik het benauwd. Een goede 
uitslag stelt me gerust en maakt dat ik 
weer verder kan. In het verleden contro-
leerde ik zelf mijn borsten, maar dat doe ik 
nu niet meer. Zelfcontrole is niets voor mij. 
Ik voel dan allemaal bultjes die ik niet kan 
duiden. En ik ben geen type dat steeds 
naar de dokter rent. 
Van eens in de drie maanden controle 
terug naar twee keer per jaar vond ik een 
grote overgang. Daar heb ik het echt heel 
moeilijk mee gehad. Toen mijn chirurg me 
vertelde dat ik nog maar één keer per jaar 
een MRI-scan zou krijgen, stond ik echt te 
stampvoeten. Van een psychotherapeute 
van het Helen Dowling Instituut heb ik 
geleerd om meer los te laten. De gesprek-
ken hebben me geholpen, maar als het 
gaat om controles denk ik nog steeds: hoe 
meer, hoe beter. 
Mocht de kanker terugkomen, dan hoop ik 
er op tijd bij te zijn. Als tussen de controles 
door blijkt dat ik toch weer borstkanker 
heb, zou ik heel verbaasd zijn. Die 
controles zijn voor mij toch een soort 
garantie dat het goed zit.’

‘Voor mij geldt:  
hoe meer controles,  
hoe beter’

‘Ik vertrouw  
op mijn intuïtie 
en mijn tien 
vingers’

dubbelportret
Nacontroles – zegen  
of nachtmerrie?
Tekst: Annemaret Bouwman ~ Foto’s: Martijn de Vries
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• — Jongvolwassen en kanker 
In Nederland krijgen per jaar 2200 adolescenten en jong vol-
wassenen (Adolescent & Young Adults, AYA) tussen 18 en 35 
jaar kanker. Zij hebben tijdens en na kanker leeftijdspecifieke 
zorg nodig die medisch-technisch en psychosociaal één geheel 
vormt. Het AYA Expertise Platform Radboudumc biedt deze 
zorg. Deze AYA-zorg wordt ontwikkeld en geactualiseerd in 
hechte samenwerking tussen AYA’s en zorgprofessionals uit de 
verschillende disciplines. Het Expertise Platform biedt onder-
meer onderdak aan de poli waar AYA’s op verwijzing van hun 
behandelend arts naartoe kunnen. Bovendien heeft het platform 
dankzij subsidiegelden de AYA4-community opgericht. AYA’s 
uit heel Nederland vinden elkaar hier en wisselen veilig en 
afgeschermd ervaringen uit. Het AYA Expertise Platform Rad-
boudumc zet zich in voor landelijk dekkende duurzame zorg 
voor adolescente en jong volwassen kankerpatiënten. Daartoe 
is het Nationale AYA Platform gestart in februari 2013.
 ≥ ww.borstkanker.nl/B 

• — Wat vinden ouderen met kanker?
Meer eigen regie tijdens de behandeling en in de chronische fase 
van kanker draagt bij aan de gezondheid van ouderen, het mee-
doen in de maatschappij en de kwaliteit van leven in algemene 
zin. Wat is nodig om de kwaliteit van leven van ouderen met 
kanker te verbeteren? Om dat te achterhalen gaan de Neder-
landse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het 
Athena Instituut van de Vrije Universiteit in gesprek met ouderen. 
De onderzoekers willen inzicht krijgen in de wensen, behoeften 
en mogelijkheden van ouderen en hoe zij zelf tegen meer regie 
aankijken. Wil je als oudere of als mantelzorger van een oudere 
meedoen, neem dan contact op met Carina Pittens van het Athe-
na Instituut; zeggenschap.ouderen@vu.nl of T 020 – 598 38 23 

• — Onderzoek naar borstreconstructie in 
één stap
Een borstreconstructie na een huidsparende borstoperatie kan 
in één of in twee stappen gebeuren. Bij de operatie in twee 
stappen gebeurt dat met behulp van een tissue-expander die 
tijdelijk wordt geplaatst om ruimte te creëren voor de uiteinde-
lijke prothese. In een tweede operatie wordt deze door de defi-
nitieve prothese vervangen. Bij de reconstructie in één stap 
wordt er direct een prothese geplaatst en is maar één operatie 
nodig. In plaats van een tissue-expander wordt er een zoge-
naamde collageenmatrix tussen de prothese en de huid gelegd. 
Dat is een matje van speciaal behandeld weefsel afkomstig van 
varkenshuid. Door die blijvende stellage ontstaat er een natuur-
lijk dikkere laag tussen de borstprothese en de huid. Het VUmc 
in Amsterdam onderzoekt deze twee technieken in de BRIOS-
studie. De eerste resultaten worden eind 2015 verwacht. 
 ≥ ww.borstkanker.nl/B 

• — Behandeling slapeloosheid na borstkanker
Wetenschappers van VUmc en de VU Amsterdam hebben een 
innovatieve zelfhulpbehandeling ontwikkeld voor vrouwen die 
slaapproblemen houden na de behandeling voor borstkanker. 
Gebruikers van de online cursus leren in een aantal lessen hun 
slaappatroon te herstellen en hun leefpatroon aan te passen. 
Tijdens de cursus ontvangt de gebruiker ondersteuning van een 
coach. De wetenschappers onderzoeken nog of de cursus vol-
doende aansluit bij de behoefte van vrouwen met borstkanker. 
Het onderzoek is een samenwerking tussen de afdeling klinische 
psychologie van de VU, VUmc en Prezens, onderdeel van GGZ 
inGeest, en is gefinancierd door Pink Ribbon. Tijdens de onder-
zoeksperiode is deelname gratis. Meer informatie en aanmel-
ding op  ≥ ww.borstkanker.nl/B 

• — Aandacht voor zenuwpijn bij kanker
Vorig jaar herfst promoveerde pijnspecialiste Virginie Piano aan 
het Radboudumc op het onderwerp zenuwpijn bij kanker. Zij 
concludeerde dat er behoefte is aan een Europese gefundeerde 
medische richtlijn voor de diagnose en behandeling van zenuw-
pijn bij kanker. Het internationale pijncongres in mei 2014 in 
Maastricht kan een eerste stap zijn om dit te realiseren. Daar-
naast onderzoekt het Radboudumc het nut van een wekelijkse 
sms van de poli oncologie aan haar patiënten met het verzoek 
hun pijn op een schaal van 1 tot 10 te beoordelen. Bij een inscha-
ling van 4 of hoger neemt een verpleegkundige contact op met 
de patiënt voor advies of aanvullende medicatie. Ook heeft het 
ziekenhuis geconstateerd dat de registratie van pijnklachten door 
medisch oncologen substantieel verbeterd kan worden. 

• — Standpunt BVN preventief 
borstkankeronderzoek
Afgelopen januari heeft de Gezondheidsraad het adviesrapport 
‘Bevolkingsonderzoek borstkanker’ uitgebracht. Daarin staat 
dat de voordelen van screening opwegen tegen de nadelen, maar 
dat het screeningsprogramma op een aantal punten kan worden 
verbeterd. Borstkankervereniging Nederland (BVN) onder-
schrijft dit advies en maakt een aantal kanttekeningen. BVN 
vindt dat de waarde van het bevolkingsonderzoek gerelativeerd 
moet worden vanwege het bieden van schijnzekerheid. Denk 
aan de gevolgen van vals-positieve en vals-negatieve uitslagen 
en aan tumoren die alsnog tussen screenings worden ontdekt. 
BVN pleit er verder voor dat vrouwen de mogelijkheid krijgen 
om een eigen afweging te maken aan de hand van eerlijke infor-
matie. Ook wijst de organisatie erop dat vrouwen zelf alert 
moeten blijven op verandering aan hun borsten. Bij erfelijkheid 
of een verhoogd risico op borstkanker is het bevolkingsonder-
zoek volgens BVN geen alternatief voor preventie. 
Meer informatie op  ≥ ww.borstkanker.nl/standpunten_bvn 

• — Eerlijke geneesmiddelenvoorziening 
Het ministerie van VWS hevelt de financiering en levering van 
steeds meer geneesmiddelen over van apotheken naar zieken-
huizen met als doel het geneesmiddelengebruik effectiever, beter 
en goedkoper te maken. Het is belangrijk dat patiënten daar 
geen hinder van ondervinden. De kwaliteit van de behandeling 
moet voorop staan, vindt de Stichting Eerlijke Geneesmiddelen-
voorziening (www.stichtingegv.nl). Om die kwaliteit te waar-
borgen wil de stichting met de Monitor Geneesmiddelen in kaart 
brengen welke mogelijke effecten de veranderingen hebben op 
de (toekomstige) behandeling van patiënten. De stichting helpt 
zo veel mogelijk individuele en algemene knelpunten oplossen. 
Wilt u Stichting EGV daarbij helpen, vul dan elk kwartaal de 
online vragenlijst in.  ≥ ww.borstkanker.nl/B 

In deze rubriek vind je informatieve berichten over borstkanker. 
Kijk voor het laatste nieuws op www.borstkanker.nl

op de hoogte

B-richten

Zijn er beelden die jou kracht hebben gegeven of je hebben laten 
glimlachen toen je te maken kreeg met borstkanker? Stuur je inzending 
op naar redactie@borstkanker.nl en inspireer anderen. BVN plaatst ze op 
Pinterest en kiest er één in elke B. 
Meer inspiratie op www.pinterest.com/borstkankerNL/blad-b

+

Doneer tijd voor onderzoek en
bekijk de fi lm op pinkribbon.nl
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slaapproblemen houden na de behandeling voor borstkanker. 
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Tijdens de cursus ontvangt de gebruiker ondersteuning van een 
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• — Aandacht voor zenuwpijn bij kanker
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medische richtlijn voor de diagnose en behandeling van zenuw-
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• — Standpunt BVN preventief 
borstkankeronderzoek
Afgelopen januari heeft de Gezondheidsraad het adviesrapport 
‘Bevolkingsonderzoek borstkanker’ uitgebracht. Daarin staat 
dat de voordelen van screening opwegen tegen de nadelen, maar 
dat het screeningsprogramma op een aantal punten kan worden 
verbeterd. Borstkankervereniging Nederland (BVN) onder-
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of een verhoogd risico op borstkanker is het bevolkingsonder-
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Meer informatie op  ≥ ww.borstkanker.nl/standpunten_bvn 

• — Eerlijke geneesmiddelenvoorziening 
Het ministerie van VWS hevelt de financiering en levering van 
steeds meer geneesmiddelen over van apotheken naar zieken-
huizen met als doel het geneesmiddelengebruik effectiever, beter 
en goedkoper te maken. Het is belangrijk dat patiënten daar 
geen hinder van ondervinden. De kwaliteit van de behandeling 
moet voorop staan, vindt de Stichting Eerlijke Geneesmiddelen-
voorziening (www.stichtingegv.nl). Om die kwaliteit te waar-
borgen wil de stichting met de Monitor Geneesmiddelen in kaart 
brengen welke mogelijke effecten de veranderingen hebben op 
de (toekomstige) behandeling van patiënten. De stichting helpt 
zo veel mogelijk individuele en algemene knelpunten oplossen. 
Wilt u Stichting EGV daarbij helpen, vul dan elk kwartaal de 
online vragenlijst in.  ≥ ww.borstkanker.nl/B 

In deze rubriek vind je informatieve berichten over borstkanker. 
Kijk voor het laatste nieuws op www.borstkanker.nl

op de hoogte

B-richten

Zijn er beelden die jou kracht hebben gegeven of je hebben laten 
glimlachen toen je te maken kreeg met borstkanker? Stuur je inzending 
op naar redactie@borstkanker.nl en inspireer anderen. BVN plaatst ze op 
Pinterest en kiest er één in elke B. 
Meer inspiratie op www.pinterest.com/borstkankerNL/blad-b

+

Doneer tijd voor onderzoek en
bekijk de fi lm op pinkribbon.nl
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Deborah van der Schaaf over haar illustratie:
Het immuunsysteem bestrijdt indringers of 
veranderde eigen cellen. Dat deed me denken 
aan “Space Invaders”: in dat computerspel 
vernietig je indringers met een afweergeschut. 
Ook de krabachtige vormen van de wezens 
versterkten mijn associatie met kankercellen. 
De pixels op het computerscherm werden 
kruisjes op roze stof in een ronde borduurring, 
een verwijzing naar de borst.

Tekst: Mirjam Bedaf ~ Illustratie: Deborah van der Schaaf  
~ Illustratie pag.12: dr. Margreet Jonker,  
beeldbewerking Van Lennep

>>

de medische les

Steeds vaker verschijnen in de 
media artikelen over een nieuwe 
vorm van behandeling van kanker: 
immunotherapie. Bij de behandeling 
van HER2-positieve borstkanker 
worden op dit moment al specifieke 
antilichamen* ingezet. Maar ook bij 
andere soorten borstkanker zal de 
inzet van ons afweer systeem steeds 
belangrijker worden, voorspellen 
Winald Gerritsen en Jolien Tol, 
beiden medisch oncoloog in het 
Radboudumc in Nijmegen. 

Immunotherapie  
– wat is het en  
hoe werkt het?
Hoe we het afweersysteem kunnen laten 
meewerken tegen kankercellen

* Antilichamen zijn stoffen die het lichaam aanmaakt in  
reactie op lichaamsvreemde stoffen.

O ns afweersysteem, oftewel immuunsysteem, zorgt 
ervoor dat indringers zoals bacteriën en virussen 
onschadelijk worden gemaakt. De Latijnse term 

‘immunis’ betekent ‘vrijgesteld’, en verwijst naar bescher-
ming tegen indringers van buitenaf. In het afweersysteem 
spelen verschillende witte bloedcellen (lymfo-cyten) de 
hoofdrol. Eén soort witte bloedcellen, de zogenaamde 
fagocyten, breken de indringers in stukken en zorgen 
ervoor dat ze zichtbaar worden voor de T-helpercellen 
(een ander soort lymfocyten). Zodra zo’n T-helpercel op 
een stuk indringer is afgekomen, wordt hij actief en kan 
hij een T-killercel activeren die op zijn beurt een geïnfec-
teerde cel vernietigt.
Een andere vorm van afweer is de afweer met antilicha-
men, gemaakt door een ander soort witte bloedcellen: de 
B-cellen. Ook dit deel van het afweersysteem is in staat om 
onderscheid te maken tussen ‘lichaamseigen’ en ‘lichaams-
vreemd’. De antilichamen binden aan de lichaamsvreemde 
deeltjes zoals bacteriën en maken die zo onschadelijk  
(zie ook de illustratie op pagina 12).

Het immuunsysteem en tumorcellen
Het immuunsysteem valt ook tumorcellen aan. Tot voor 
kort dachten we dat juist bij borstkanker het immuun-
systeem geen (grote) rol speelt; ons afweersysteem zou de 
kwaadaardige borstkankercellen niet aanvallen. ‘Dat blijkt 
niet zo te zijn’, vertelt prof. dr. Winald Gerritsen. Hij is 
internist-oncoloog en hoogleraar tumorimmunologie aan 
het Radboudumc in Nijmegen. ‘In borstkankerweefsel wor-
den wel degelijk T-cellen gevonden die proberen de  
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kankercellen onschadelijk te maken. Uit onderzoek blijkt 
dat bij ongeveer een derde van de borstkankerpatiënten veel 
T-cellen in de tumor aanwezig zijn. Opvallend is dat deze 
patiënten een betere prognose hebben dan patiënten zonder 
veel afweercellen in de tumor.’ Van dit gegeven kan gebruik 
worden gemaakt bij immunotherapie. De naam zegt het al: 
therapie waarbij het immuunsysteem een rol speelt. 

Drie vormen van immunotherapie 
Er zijn grofweg drie vormen van immunotherapie: 
•  Een behandeling met synthetische antilichamen (kunst-

matig gemaakt) die bepaalde kenmerken van tumorcel-
len herkennen en heel gericht vernietigen

•  Een behandeling waarbij T-cellen worden gebruikt om 
de tumorcellen aan te vallen

•  Vaccinatie waarbij het afweersysteem als het ware 
getraind wordt om gevaarlijke cellen te herkennen en 
te vernietigen

1. Immunotherapie met antilichamen
Een behandeling met antilichamen wordt al vele jaren 
gebruikt bij borstkanker, in de vorm van bijvoorbeeld 
trastuzumab (merknaam: Herceptin). Dit is een monoklo-
naal antilichaam: een antilichaam dat zich bindt aan één 
heel specifieke plaats op een tumorcel. Trastuzumab bindt 
in dit geval aan de zogenaamde HER2-receptor (HER2 
staat voor Humane Epidermale Groeifactor Receptor 2) 
en blokkeert de receptor zodat de tumorcel geen groei-
signalen meer kan ontvangen. Hierdoor kan de kankercel 
niet meer delen en wordt de groei van de tumor geremd.

Behandeling van HER2-positieve borstkanker met antilichamen
Bij één op de acht tot één op de vijf borstkankerpatiënten 
is de HER2-receptor verhoogd op de tumor aanwezig. 
HER2-positiviteit kan worden vastgesteld door een stuk-
je tumorweefsel te onderzoeken met behulp van speciale 
tests. De tests worden door de patholoog in het ziekenhuis 
uitgevoerd. Er wordt eerst een IHC-test (Immuno Histo 
Chemie test) gedaan. Deze test geeft een uitslag van 0, 1+, 
2+ of 3+. Bij de uitslag 3+ spreekt men van HER2-positief. 
Bij de uitslag 2+ is een hertest met een CISH- of FISH-test 
nodig ter bevestiging. Hiervoor wordt hetzelfde weefsel 
gebruikt. Bij de FISH-test (Fluorescentie In Situ Hybridi-
satie test) of CISH-test (Chromogene In Situ Hybridisatie 
test) wordt gekeken of in het DNA van de borstkanker 
teveel exemplaren van het HER2-gen aanwezig zijn. 
Trastuzumab is alleen geschikt voor die patiënten bij wie 
een teveel aan HER2-eiwitten op de kankercellen wordt 
vastgesteld. In 2000 kwam trastuzumab op de markt voor 
de behandeling van uitgezaaide HER2-positieve borst-
kanker. Sinds 2006 krijgen ook patiënten zonder uitzaaiin-
gen trastuzumab voorgeschreven. Trastuzumab kan worden 
gecombineerd met chemotherapie en/of met hormonale 
therapie. Na de behandeling is de kans dat de ziekte terug-
keert en ook de kans op uitzaaiingen aanzienlijk verlaagd. 
Bij niet-uitgezaaide borstkanker duurt een behandeling met 
trastuzumab meestal een jaar, waarbij het middel iedere drie 
weken via een infuus wordt toegediend. Soms wordt er voor 
gekozen om trastuzumab (Herceptin) wekelijks toe te 
dienen. Omdat trastuzumab vaak langdurig wordt gegeven 
kan een katheter, direct aangesloten op een bloedvat, een 
optie zijn. Vooral voor patiënten die slecht te prikken zijn 
of van wie de vaten teveel geleden hebben door toediening 
van chemo. Er hoeft dan niet iedere keer opnieuw een infuus 
geplaatst te worden. De katheter, die gedurende de hele 
behandelperiode blijft zitten, wordt als ingang voor de medi-
catie gebruikt. Meestal wordt hiervoor een PAC (Port-a-
cath) gebruikt. Een systeem dat onder de schouder, aan de 
rechter- of linkerkant van de borst onder de huid wordt 
ingebracht. Een alternatief is een PICC (Peripherally  
Inserted Central Catheter), die meestal in het kuiltje aan de 
binnenkant van de elleboog geplaatst wordt. Het plaatsen 
van zowel PAC als PICC gebeurt middels een operatie. 

Perjeta). Dit middel wordt gebruikt voor patiënten met 
uitgezaaide of lokaal teruggekeerde HER2-positieve borst-
kanker die nog niet eerder met chemotherapie voor uit-
gezaaide borstkanker behandeld zijn’, legt dr. Jolien Tol 
uit. Ze is internist-oncoloog in het Radboudumc en gespe-
cialiseerd in borstkanker. ‘Juist de combinatie van deze 
twee antilichamen werkt beter dan een behandeling met 
alleen trastuzumab of alleen pertuzumab. Vóór de komst 
van behandelingen specifiek gericht op de HER2-receptor 
hadden patiënten met HER2-positieve borstkanker een 
slechtere prognose dan andere borstkankerpatiënten. 
Sinds de komst van HER2-gerichte behandelingen heeft 
deze groep patiënten met uitgezaaide borstkanker relatief 
de meest gunstige prognose ten opzichte van patiënten 
met andere vormen van uitgezaaide borstkanker.’ Op dit 
moment loopt een klinisch onderzoek naar het effect van 
de combinatie van trastuzumab met pertuzumab bij niet-
uitgezaaide HER2-positieve borstkanker (zie het artikel 
op pagina 26).

Nieuwe ontwikkelingen immunotherapie met antilichamen 
Voor een optimaal resultaat wordt trastuzumab over het 
algemeen gecombineerd met chemotherapie. Onderzoe-
kers vroegen zich af waarom die chemotherapie niet zo 
kon worden verpakt zodat zij heel specifiek alleen inwerkt 
op de tumorcellen en gezonde cellen gespaard blijven. Ze 
koppelden trastuzumab aan het chemotherapiemiddel 
emtansine. De combinatie wordt afgekort als TDM1. Tol: 
‘Als het trastuzumab bindt aan de HER2-receptor op de 
tumor komt het chemotherapiemiddel vrij in de tumorcel 
en vernietigt de tumorcel. Op deze manier zijn patiënten 
met uitgezaaide HER2-positieve borstkanker in studie-
verband, in de EMILIA-studie, behandeld. In deze studie 
werd de overleving verlengd met gemiddeld vijf maanden 
vergeleken met patiënten die met een andere combinatie 
van middelen behandeld werden.’ Inmiddels is T-DM1 
onder de merknaam Kadcyla geregistreerd voor gebruik 
in Nederland voor patiënten met HER2-positieve, uitge-
zaaide borstkanker die eerder met trastuzumab en een 
taxaan (een soort chemotherapie), afzonderlijk of in com-
binatie, werden behandeld. Het middel is vanaf voorjaar 
2014 beschikbaar voor behandeling van deze groep 
patienten. T-DM1 wordt één keer per drie weken via een 

‘In borstkankerweefsel worden 
wel degelijk T-cellen gevonden 
die proberen de kankercellen 
onschadelijk te maken’
WINALD GERRITSEN

Antilichaamvorming 

Afweer met T-cellen 

1. Indringers

3. B-cel maakt heel veel 
antistof dat bindt aan de 
indringer die daardoor 
onschadelijk wordt.

2. Receptor op B-cel
vangt indringer

3. Activeert T-cel

6. Doodt indringer

4. Wordt actieve
helper T-cel

5. Activeert 
killer T-cel

B-cel

T-cel

killer
T-cel

helper
T-cel

Bij uitgezaaide borstkanker hangt het af van de persoon-
lijke situatie hoe lang de kuur duurt, waarmee trastuzu-
mab wordt gecombineerd en hoe vaak de patiënt het 
middel krijgt toegediend.

Bijwerkingen van borstkankerbehandeling met antilichamen
Omdat trastuzumab geen chemokuur is, word je er niet 
kaal van. Wel kun je misselijk zijn, maar dat zal meestal 
een stuk minder zijn dan na een chemokuur. Andere moge-
lijke bijwerkingen van trastuzumab zijn vermoeidheid, een 
grieperig gevoel, maag- en darmproblemen, huiduitslag en 
depressie, maar dit komt zelden in ernstige mate voor. Over 
het algemeen zijn de bijwerkingen mild. De belangrijkste, 
mogelijke bijwerking van trastuzumab is hartschade. Voor 
een behandeling met trastuzumab wordt daarom een scan 
van het hart gemaakt. Hiermee wordt de ejectiefractie van 
het hart bepaald; de hoeveelheid bloed die je hart kan 
wegpompen. Dit onderzoek wordt elke drie maanden her-
haald. Neemt de ejectiefractie te sterk af, dan wordt de 
behandeling met trastuzumab gestopt. Overigens kan de 
schade zich weer herstellen, maar dat gebeurt niet altijd. 

Nieuw antilichaam voor behandeling HER2-positieve 
borstkanker
‘Inmiddels is er nog een monoklonaal antilichaam gere-
gistreerd voor gebruik in combinatie met trastuzumab en 
docetaxel (chemotherapie): pertuzumab (red: merknaam: 

Dr. Jolien Tol en prof. dr. Winald Gerristen, beiden medisch 
oncoloog in het Radboudumc Nijmegen

1. Fagocyt eet 
indringers op

2. en knipt ze in stukken



12     13B van Borstkankervereniging Nederland B Het blad over borstkanker

>>

de medische les de medische les

kankercellen onschadelijk te maken. Uit onderzoek blijkt 
dat bij ongeveer een derde van de borstkankerpatiënten veel 
T-cellen in de tumor aanwezig zijn. Opvallend is dat deze 
patiënten een betere prognose hebben dan patiënten zonder 
veel afweercellen in de tumor.’ Van dit gegeven kan gebruik 
worden gemaakt bij immunotherapie. De naam zegt het al: 
therapie waarbij het immuunsysteem een rol speelt. 

Drie vormen van immunotherapie 
Er zijn grofweg drie vormen van immunotherapie: 
•  Een behandeling met synthetische antilichamen (kunst-

matig gemaakt) die bepaalde kenmerken van tumorcel-
len herkennen en heel gericht vernietigen

•  Een behandeling waarbij T-cellen worden gebruikt om 
de tumorcellen aan te vallen

•  Vaccinatie waarbij het afweersysteem als het ware 
getraind wordt om gevaarlijke cellen te herkennen en 
te vernietigen

1. Immunotherapie met antilichamen
Een behandeling met antilichamen wordt al vele jaren 
gebruikt bij borstkanker, in de vorm van bijvoorbeeld 
trastuzumab (merknaam: Herceptin). Dit is een monoklo-
naal antilichaam: een antilichaam dat zich bindt aan één 
heel specifieke plaats op een tumorcel. Trastuzumab bindt 
in dit geval aan de zogenaamde HER2-receptor (HER2 
staat voor Humane Epidermale Groeifactor Receptor 2) 
en blokkeert de receptor zodat de tumorcel geen groei-
signalen meer kan ontvangen. Hierdoor kan de kankercel 
niet meer delen en wordt de groei van de tumor geremd.

Behandeling van HER2-positieve borstkanker met antilichamen
Bij één op de acht tot één op de vijf borstkankerpatiënten 
is de HER2-receptor verhoogd op de tumor aanwezig. 
HER2-positiviteit kan worden vastgesteld door een stuk-
je tumorweefsel te onderzoeken met behulp van speciale 
tests. De tests worden door de patholoog in het ziekenhuis 
uitgevoerd. Er wordt eerst een IHC-test (Immuno Histo 
Chemie test) gedaan. Deze test geeft een uitslag van 0, 1+, 
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catie gebruikt. Meestal wordt hiervoor een PAC (Port-a-
cath) gebruikt. Een systeem dat onder de schouder, aan de 
rechter- of linkerkant van de borst onder de huid wordt 
ingebracht. Een alternatief is een PICC (Peripherally  
Inserted Central Catheter), die meestal in het kuiltje aan de 
binnenkant van de elleboog geplaatst wordt. Het plaatsen 
van zowel PAC als PICC gebeurt middels een operatie. 

Perjeta). Dit middel wordt gebruikt voor patiënten met 
uitgezaaide of lokaal teruggekeerde HER2-positieve borst-
kanker die nog niet eerder met chemotherapie voor uit-
gezaaide borstkanker behandeld zijn’, legt dr. Jolien Tol 
uit. Ze is internist-oncoloog in het Radboudumc en gespe-
cialiseerd in borstkanker. ‘Juist de combinatie van deze 
twee antilichamen werkt beter dan een behandeling met 
alleen trastuzumab of alleen pertuzumab. Vóór de komst 
van behandelingen specifiek gericht op de HER2-receptor 
hadden patiënten met HER2-positieve borstkanker een 
slechtere prognose dan andere borstkankerpatiënten. 
Sinds de komst van HER2-gerichte behandelingen heeft 
deze groep patiënten met uitgezaaide borstkanker relatief 
de meest gunstige prognose ten opzichte van patiënten 
met andere vormen van uitgezaaide borstkanker.’ Op dit 
moment loopt een klinisch onderzoek naar het effect van 
de combinatie van trastuzumab met pertuzumab bij niet-
uitgezaaide HER2-positieve borstkanker (zie het artikel 
op pagina 26).

Nieuwe ontwikkelingen immunotherapie met antilichamen 
Voor een optimaal resultaat wordt trastuzumab over het 
algemeen gecombineerd met chemotherapie. Onderzoe-
kers vroegen zich af waarom die chemotherapie niet zo 
kon worden verpakt zodat zij heel specifiek alleen inwerkt 
op de tumorcellen en gezonde cellen gespaard blijven. Ze 
koppelden trastuzumab aan het chemotherapiemiddel 
emtansine. De combinatie wordt afgekort als TDM1. Tol: 
‘Als het trastuzumab bindt aan de HER2-receptor op de 
tumor komt het chemotherapiemiddel vrij in de tumorcel 
en vernietigt de tumorcel. Op deze manier zijn patiënten 
met uitgezaaide HER2-positieve borstkanker in studie-
verband, in de EMILIA-studie, behandeld. In deze studie 
werd de overleving verlengd met gemiddeld vijf maanden 
vergeleken met patiënten die met een andere combinatie 
van middelen behandeld werden.’ Inmiddels is T-DM1 
onder de merknaam Kadcyla geregistreerd voor gebruik 
in Nederland voor patiënten met HER2-positieve, uitge-
zaaide borstkanker die eerder met trastuzumab en een 
taxaan (een soort chemotherapie), afzonderlijk of in com-
binatie, werden behandeld. Het middel is vanaf voorjaar 
2014 beschikbaar voor behandeling van deze groep 
patienten. T-DM1 wordt één keer per drie weken via een 

‘In borstkankerweefsel worden 
wel degelijk T-cellen gevonden 
die proberen de kankercellen 
onschadelijk te maken’
WINALD GERRITSEN

Antilichaamvorming 

Afweer met T-cellen 

1. Indringers

3. B-cel maakt heel veel 
antistof dat bindt aan de 
indringer die daardoor 
onschadelijk wordt.

2. Receptor op B-cel
vangt indringer

3. Activeert T-cel

6. Doodt indringer

4. Wordt actieve
helper T-cel

5. Activeert 
killer T-cel

B-cel

T-cel

killer
T-cel

helper
T-cel

Bij uitgezaaide borstkanker hangt het af van de persoon-
lijke situatie hoe lang de kuur duurt, waarmee trastuzu-
mab wordt gecombineerd en hoe vaak de patiënt het 
middel krijgt toegediend.

Bijwerkingen van borstkankerbehandeling met antilichamen
Omdat trastuzumab geen chemokuur is, word je er niet 
kaal van. Wel kun je misselijk zijn, maar dat zal meestal 
een stuk minder zijn dan na een chemokuur. Andere moge-
lijke bijwerkingen van trastuzumab zijn vermoeidheid, een 
grieperig gevoel, maag- en darmproblemen, huiduitslag en 
depressie, maar dit komt zelden in ernstige mate voor. Over 
het algemeen zijn de bijwerkingen mild. De belangrijkste, 
mogelijke bijwerking van trastuzumab is hartschade. Voor 
een behandeling met trastuzumab wordt daarom een scan 
van het hart gemaakt. Hiermee wordt de ejectiefractie van 
het hart bepaald; de hoeveelheid bloed die je hart kan 
wegpompen. Dit onderzoek wordt elke drie maanden her-
haald. Neemt de ejectiefractie te sterk af, dan wordt de 
behandeling met trastuzumab gestopt. Overigens kan de 
schade zich weer herstellen, maar dat gebeurt niet altijd. 

Nieuw antilichaam voor behandeling HER2-positieve 
borstkanker
‘Inmiddels is er nog een monoklonaal antilichaam gere-
gistreerd voor gebruik in combinatie met trastuzumab en 
docetaxel (chemotherapie): pertuzumab (red: merknaam: 

Dr. Jolien Tol en prof. dr. Winald Gerristen, beiden medisch 
oncoloog in het Radboudumc Nijmegen

1. Fagocyt eet 
indringers op

2. en knipt ze in stukken
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Immunotherapie in het kort 
Er zijn drie vormen van immunotherapie: 
•  Behandeling met antilichamen die de tumorcellen heel 

gericht vernietigen
•  Behandeling waarbij de T-cellen worden gebruikt om de 

tumorcellen aan te vallen
•  Vaccinatie

Antilichamen die worden gebruikt bij HER2-positieve 
borstkanker:
•  trastuzumab (merknaam: Herceptin)
•  pertuzumab (merknaam: Perjeta)

De HER2-receptor is bij ongeveer één op de vijf tot één op de 
acht borstkankerpatiënten verhoogd op de tumor aanwezig. 
HER2-positiviteit kan worden vastgesteld door een stukje 
tumorweefsel te onderzoeken met behulp van speciale tests.

Nieuwe ontwikkelingen:
•  TDM1 (trastuzumab gekoppeld aan het chemo therapie-

middel emtansine, merknaam Kadsyla).  
Het middel komt alleen vrij in de tumorcel waardoor 
gezonde cellen gespaard blijven.

•  Het buiten het lichaam kweken van lichaamseigen T-cellen 
uit de tumor. Doel is een grote hoeveelheid afweercellen die 
na terugplaatsing in de tumor de kankercellen vernietigen.

•  Antilichamen anti-PD1 en anti-CTLA4, die binden aan stoffen 
die zich op het oppervlak van de tumorcel bevinden en die 
onze T-cellen afremmen.  
Resultaat: de T-cellen kunnen de tumorcellen wél aanvallen 
en vernietigen.

** Bij vaccinatie bevat het vaccin altijd een ongevaarlijke vorm  
van de ‘indringer’. Bij een tumor: dode tumorcellen of bepaalde 
eiwitten van de tumorcellen. 

infuus toegediend. De belangrijkste bijwerkingen zijn net 
zoals bij trastuzumab een verhoogd risico op hartschade, 
risico op leverschade, daling van de bloedplaatjes wat het 
risico op problemen met de bloedstolling verhoogt, en in 
lichte mate griepachtige verschijnselen, misselijkheid of 
vermoeidheid. 

2. Immunotherapie met T-cellen
Een andere, volgens Gerritsen en Tol veelbelovende vorm 
van immunotherapie is die waarbij T-cellen worden gesti-
muleerd om tumorcellen te vernietigen. Hierbij worden 
lichaamseigen T-cellen die zich in de tumor bevinden, zoge-
naamde tumorinfiltrerende T-cellen, uit de tumor wegge-
haald en in het laboratorium gekweekt. Doel is het 
verkrijgen van een grote hoeveelheid afweercellen die na 
teruggave via een infuus de tumor infiltreren en de kanker-
cellen vernietigen. ‘Bij melanoom, een vorm van huidkan-
ker, zijn hiermee al spectaculaire resultaten geboekt. Tussen 
de 25 en 40 procent van de relatief kleine groep patiënten 
die de T-cellen succesvol terugkreeg, zag de uitzaaiingen 
verdwijnen’, vertelt Gerritsen enthousiast. ‘Het is een spel 
van aantallen. Een tumor bestaat misschien wel uit  
100 miljoen cellen. Als je die met 1 miljoen afweercellen 
aanvalt, ga je het niet winnen. Je hebt er zeker 10 miljoen 
nodig. En dat lukt door de T-cellen te kweken.’

Een van de nieuwe ont-
wikkelingen richt zich op 
antistoffen tegen de stoffen 
die onze T-cellen afremmen, 
dan kunnen de T-cellen de 
tumorcellen wél aanvallen en 
vernietigen

Tol: ‘Het bepalen van het aantal tumorinfiltrerende T-cel-
len in de tumor biedt ook de mogelijkheid patiënten met 
een slechte prognose (weinig T-cellen in de tumor) te 
onderscheiden van patiënten met een goede prognose 
(veel T-cellen in de tumor). De behandeling kan daarop 
mogelijk aangepast worden.’ Op dit moment wordt dit 
bij borstkanker alleen nog maar in onderzoeksverband 
uitgevoerd en de methode is dus nog niet in gebruik als 
diagnostische test. Verder hebben wetenschappers de afge-
lopen jaren ontdekt dat tumorcellen zich heel goed ver-
dedigen. Gerritsen: ‘Ze kunnen stoffen op hun oppervlak 
hebben die onze T-cellen afremmen. Tegen die stoffen zijn 
nu antilichamen gemaakt: anti-PD1 en anti-CTLA4.’ De 
T-cellen kunnen de tumorcellen dan wel aanvallen en 
vernietigen. Ook hiermee is met melanoom al ervaring 
bij patiënten opgedaan. Er is één grote studie gedaan 
waaraan ook een klein aantal patiënten met borstkanker 
heeft deelgenomen. ‘Deze studie toont aan dat de opmer-
kelijke resultaten die we zagen bij het melanoom niet 
uniek zijn, maar ook bij andere vormen van kanker moge-
lijk zijn.’ Zowel Gerritsen als Tol verwachten hier veel 
van, al binnen afzienbare tijd.

3. Vaccinatie
Ook vaccinatie is een vorm van immunotherapie die 
oprukt in de behandeling van kanker. Bij vaccinatie krijgt 
de patiënt injecties met stukjes of eiwitten van de tumor. 
Het afweersysteem wordt daarmee als het ware getraind 
om gevaarlijke cellen te herkennen en te vernietigen voor-
dat ze kunnen uitgroeien tot een tumor.** Gerritsen: ‘Ook 
deze ontwikkeling zal vast en zeker zijn weg vinden bin-
nen de borstkankerbehandeling. Er zijn op dit moment 
nog geen resultaten van studies met borstkankerpatiënten, 
maar die komen er ongetwijfeld binnen een paar jaar.’  

H et is mei 2005. Dirk-Jan van Oversteeg 
ligt op 4000 meter hoogte in een tentje 
en is moe. Samen met vrienden reist hij 

door Ecuador. Ook vandaag hebben ze weer 
een behoorlijke tocht gemaakt. Onwillekeurig 
gaat zijn hand naar zijn linkerborst. ‘Goh, een 
knobbeltje’, denkt hij nog voor slaap hem over-
mant. Drie weken later meldt Dirk-Jan zich bij 
zijn huisarts. Al wekenlang moet hij vaker dan 
normaal plassen. ‘Blaasinfectie’, luidt de diag-
nose. ‘Oh ja’, merkt Dirk-Jan op als hij zich weer 
aankleedt, ‘ik heb hier ook nog een knobbeltje.’ 
Zijn huisarts verwijst hem naar het ziekenhuis.

Vanaf dat moment begint de molen te draai-
en. Er wordt een foto gemaakt. Hierop is niets 
te zien. De scan die daarop volgt, maakt de 

artsen ongerust. Die onrust blijkt terecht wan-
neer een punctie uitwijst dat Dirk-Jan borst-
kanker heeft. Het is inmiddels begin juli. Dan 
gaat het snel. Binnen een week ligt Dirk-Jan 
op de operatietafel. Zijn linkerborst wordt 
weggehaald en hij krijgt een okselkliertoilet. 
‘Het was lange halen, gauw thuis’, merkt de 
Hagenaar op. ‘Volgens de dokter bood deze 
behandeling mij de meeste kans op overle-
ven. Blind ging ik daarin mee.’

Achteraf is het volgens Dirk-Jan maar de vraag 
of dat zo verstandig was: ‘Je bent als je de di-
agnose krijgt zo gericht op overleven. De fase 
om over je ziekte te praten, en te kijken wat 
mogelijke alternatieven zijn voor de voorge-
stelde behandeling, is daardoor te kort. Ik heb 

wel eens het idee dat het ziekenhuis heel me-
disch kijkt. Het zou prettiger zijn als er juist in 
de beginfase wat dialoog is tussen patiënt en 
behandelaars. Kijk, ik was altijd een fanatiek 
beachvolleyer. Dan krijg je nogal eens een bal 
op je arm. Dat is niet handig natuurlijk als die 
regelmatig volloopt met vocht. Juist omdat ik na 
de operatie helemaal schoon was, vroeg ik me 
af of dat okselkliertoilet wel echt nodig was.’

Inmiddels is Dirk-Jan genezen verklaard. In zijn 
vrije tijd zet hij zich als vrijwilliger bij Borstkan-
kervereniging Nederland in voor lotgenoten. 
Een gesprek met de mannenpoli staat nog 
hoog op zijn wensenlijst: ‘Borstkanker is een 
rotziekte. Ook voor mannen. Daarom kan het 
niet hoog genoeg op de agenda staan.’ 

mannen met borstkanker

Iets meer tijd graag...
‘Natuurlijk schrok ik toen de dokter me vertelde dat ik 
borstkanker had. Als hij me toen gezegd had dat ik naar 
Engeland moest zwemmen om te genezen, had ik dat 
gedaan. Ik wilde zo graag beter worden dat ik akkoord 
ging met elke behandeling. Achteraf had ik graag iets 
meer tijd gehad om eventuele alternatieven te 
inventariseren.’

Meer informatie en hulp
≥ www.borstkanker.nl/mannen_en_borstkanker 
voor meer informatie

 info.mannen@borstkankervereniging.nl voor  
individuele vragen of reacties 

≥ www.b-bewust.nl voor de Checklist Diagnose  
en Behandeling die ook grotendeels van 
toepassing is voor mannen

Polikliniek Mannen met Borstkanker van het  
UMC Utrecht, T 088 75 569 01

Onderzoek naar borstkanker bij mannen

De Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) 
heeft onderzoek gedaan naar de behandeling 
van borstkanker bij Nederlandse mannen in 
de afgelopen twintig jaar. Het onderzoek is 
gefinancierd door Pink Ribbon en sluit aan bij 
een internationaal initiatief van de European 
Organisation of Research and Treatment of 
Cancer. Binnenkort worden de resultaten bekend.

Meedoen aan vervolgonderzoek?

Er is vervolgonderzoek gestart waarin de waarde 
van nieuwe tumormarkers in relatie tot nieuwe 
behandelingen wordt onderzocht, maar ook 
kwaliteit van leven en leefstijl. 
Het doel is een optimale behandeling met goede 
kwaliteit van leven voor mannen met borstkanker. 
Vraag bij je arts na of je kunt deelnemen.  
 
≥ Meer informatie op www.kankeronderzoek.info, 
zoek op kenmerk BOOG 2013-02 pros Male BC.

Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto: Anneke Hymmen
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Immunotherapie in het kort 
Er zijn drie vormen van immunotherapie: 
•  Behandeling met antilichamen die de tumorcellen heel 

gericht vernietigen
•  Behandeling waarbij de T-cellen worden gebruikt om de 

tumorcellen aan te vallen
•  Vaccinatie

Antilichamen die worden gebruikt bij HER2-positieve 
borstkanker:
•  trastuzumab (merknaam: Herceptin)
•  pertuzumab (merknaam: Perjeta)

De HER2-receptor is bij ongeveer één op de vijf tot één op de 
acht borstkankerpatiënten verhoogd op de tumor aanwezig. 
HER2-positiviteit kan worden vastgesteld door een stukje 
tumorweefsel te onderzoeken met behulp van speciale tests.

Nieuwe ontwikkelingen:
•  TDM1 (trastuzumab gekoppeld aan het chemo therapie-

middel emtansine, merknaam Kadsyla).  
Het middel komt alleen vrij in de tumorcel waardoor 
gezonde cellen gespaard blijven.

•  Het buiten het lichaam kweken van lichaamseigen T-cellen 
uit de tumor. Doel is een grote hoeveelheid afweercellen die 
na terugplaatsing in de tumor de kankercellen vernietigen.

•  Antilichamen anti-PD1 en anti-CTLA4, die binden aan stoffen 
die zich op het oppervlak van de tumorcel bevinden en die 
onze T-cellen afremmen.  
Resultaat: de T-cellen kunnen de tumorcellen wél aanvallen 
en vernietigen.

** Bij vaccinatie bevat het vaccin altijd een ongevaarlijke vorm  
van de ‘indringer’. Bij een tumor: dode tumorcellen of bepaalde 
eiwitten van de tumorcellen. 

infuus toegediend. De belangrijkste bijwerkingen zijn net 
zoals bij trastuzumab een verhoogd risico op hartschade, 
risico op leverschade, daling van de bloedplaatjes wat het 
risico op problemen met de bloedstolling verhoogt, en in 
lichte mate griepachtige verschijnselen, misselijkheid of 
vermoeidheid. 

2. Immunotherapie met T-cellen
Een andere, volgens Gerritsen en Tol veelbelovende vorm 
van immunotherapie is die waarbij T-cellen worden gesti-
muleerd om tumorcellen te vernietigen. Hierbij worden 
lichaamseigen T-cellen die zich in de tumor bevinden, zoge-
naamde tumorinfiltrerende T-cellen, uit de tumor wegge-
haald en in het laboratorium gekweekt. Doel is het 
verkrijgen van een grote hoeveelheid afweercellen die na 
teruggave via een infuus de tumor infiltreren en de kanker-
cellen vernietigen. ‘Bij melanoom, een vorm van huidkan-
ker, zijn hiermee al spectaculaire resultaten geboekt. Tussen 
de 25 en 40 procent van de relatief kleine groep patiënten 
die de T-cellen succesvol terugkreeg, zag de uitzaaiingen 
verdwijnen’, vertelt Gerritsen enthousiast. ‘Het is een spel 
van aantallen. Een tumor bestaat misschien wel uit  
100 miljoen cellen. Als je die met 1 miljoen afweercellen 
aanvalt, ga je het niet winnen. Je hebt er zeker 10 miljoen 
nodig. En dat lukt door de T-cellen te kweken.’

Een van de nieuwe ont-
wikkelingen richt zich op 
antistoffen tegen de stoffen 
die onze T-cellen afremmen, 
dan kunnen de T-cellen de 
tumorcellen wél aanvallen en 
vernietigen

Tol: ‘Het bepalen van het aantal tumorinfiltrerende T-cel-
len in de tumor biedt ook de mogelijkheid patiënten met 
een slechte prognose (weinig T-cellen in de tumor) te 
onderscheiden van patiënten met een goede prognose 
(veel T-cellen in de tumor). De behandeling kan daarop 
mogelijk aangepast worden.’ Op dit moment wordt dit 
bij borstkanker alleen nog maar in onderzoeksverband 
uitgevoerd en de methode is dus nog niet in gebruik als 
diagnostische test. Verder hebben wetenschappers de afge-
lopen jaren ontdekt dat tumorcellen zich heel goed ver-
dedigen. Gerritsen: ‘Ze kunnen stoffen op hun oppervlak 
hebben die onze T-cellen afremmen. Tegen die stoffen zijn 
nu antilichamen gemaakt: anti-PD1 en anti-CTLA4.’ De 
T-cellen kunnen de tumorcellen dan wel aanvallen en 
vernietigen. Ook hiermee is met melanoom al ervaring 
bij patiënten opgedaan. Er is één grote studie gedaan 
waaraan ook een klein aantal patiënten met borstkanker 
heeft deelgenomen. ‘Deze studie toont aan dat de opmer-
kelijke resultaten die we zagen bij het melanoom niet 
uniek zijn, maar ook bij andere vormen van kanker moge-
lijk zijn.’ Zowel Gerritsen als Tol verwachten hier veel 
van, al binnen afzienbare tijd.

3. Vaccinatie
Ook vaccinatie is een vorm van immunotherapie die 
oprukt in de behandeling van kanker. Bij vaccinatie krijgt 
de patiënt injecties met stukjes of eiwitten van de tumor. 
Het afweersysteem wordt daarmee als het ware getraind 
om gevaarlijke cellen te herkennen en te vernietigen voor-
dat ze kunnen uitgroeien tot een tumor.** Gerritsen: ‘Ook 
deze ontwikkeling zal vast en zeker zijn weg vinden bin-
nen de borstkankerbehandeling. Er zijn op dit moment 
nog geen resultaten van studies met borstkankerpatiënten, 
maar die komen er ongetwijfeld binnen een paar jaar.’  

H et is mei 2005. Dirk-Jan van Oversteeg 
ligt op 4000 meter hoogte in een tentje 
en is moe. Samen met vrienden reist hij 

door Ecuador. Ook vandaag hebben ze weer 
een behoorlijke tocht gemaakt. Onwillekeurig 
gaat zijn hand naar zijn linkerborst. ‘Goh, een 
knobbeltje’, denkt hij nog voor slaap hem over-
mant. Drie weken later meldt Dirk-Jan zich bij 
zijn huisarts. Al wekenlang moet hij vaker dan 
normaal plassen. ‘Blaasinfectie’, luidt de diag-
nose. ‘Oh ja’, merkt Dirk-Jan op als hij zich weer 
aankleedt, ‘ik heb hier ook nog een knobbeltje.’ 
Zijn huisarts verwijst hem naar het ziekenhuis.

Vanaf dat moment begint de molen te draai-
en. Er wordt een foto gemaakt. Hierop is niets 
te zien. De scan die daarop volgt, maakt de 

artsen ongerust. Die onrust blijkt terecht wan-
neer een punctie uitwijst dat Dirk-Jan borst-
kanker heeft. Het is inmiddels begin juli. Dan 
gaat het snel. Binnen een week ligt Dirk-Jan 
op de operatietafel. Zijn linkerborst wordt 
weggehaald en hij krijgt een okselkliertoilet. 
‘Het was lange halen, gauw thuis’, merkt de 
Hagenaar op. ‘Volgens de dokter bood deze 
behandeling mij de meeste kans op overle-
ven. Blind ging ik daarin mee.’

Achteraf is het volgens Dirk-Jan maar de vraag 
of dat zo verstandig was: ‘Je bent als je de di-
agnose krijgt zo gericht op overleven. De fase 
om over je ziekte te praten, en te kijken wat 
mogelijke alternatieven zijn voor de voorge-
stelde behandeling, is daardoor te kort. Ik heb 

wel eens het idee dat het ziekenhuis heel me-
disch kijkt. Het zou prettiger zijn als er juist in 
de beginfase wat dialoog is tussen patiënt en 
behandelaars. Kijk, ik was altijd een fanatiek 
beachvolleyer. Dan krijg je nogal eens een bal 
op je arm. Dat is niet handig natuurlijk als die 
regelmatig volloopt met vocht. Juist omdat ik na 
de operatie helemaal schoon was, vroeg ik me 
af of dat okselkliertoilet wel echt nodig was.’

Inmiddels is Dirk-Jan genezen verklaard. In zijn 
vrije tijd zet hij zich als vrijwilliger bij Borstkan-
kervereniging Nederland in voor lotgenoten. 
Een gesprek met de mannenpoli staat nog 
hoog op zijn wensenlijst: ‘Borstkanker is een 
rotziekte. Ook voor mannen. Daarom kan het 
niet hoog genoeg op de agenda staan.’ 

mannen met borstkanker

Iets meer tijd graag...
‘Natuurlijk schrok ik toen de dokter me vertelde dat ik 
borstkanker had. Als hij me toen gezegd had dat ik naar 
Engeland moest zwemmen om te genezen, had ik dat 
gedaan. Ik wilde zo graag beter worden dat ik akkoord 
ging met elke behandeling. Achteraf had ik graag iets 
meer tijd gehad om eventuele alternatieven te 
inventariseren.’

Meer informatie en hulp
≥ www.borstkanker.nl/mannen_en_borstkanker 
voor meer informatie

 info.mannen@borstkankervereniging.nl voor  
individuele vragen of reacties 

≥ www.b-bewust.nl voor de Checklist Diagnose  
en Behandeling die ook grotendeels van 
toepassing is voor mannen

Polikliniek Mannen met Borstkanker van het  
UMC Utrecht, T 088 75 569 01

Onderzoek naar borstkanker bij mannen

De Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) 
heeft onderzoek gedaan naar de behandeling 
van borstkanker bij Nederlandse mannen in 
de afgelopen twintig jaar. Het onderzoek is 
gefinancierd door Pink Ribbon en sluit aan bij 
een internationaal initiatief van de European 
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Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto: Anneke Hymmen
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C
hris was eigenaar van een trainingsbureau en 
had als zelfstandig ondernemer een meer dan 
fulltime job. ‘Tot en met 2008 was het een 
redelijk succesvol bedrijf, maar daarna zakte 

de markt in elkaar.’
In 2010 bleek Josje borstkanker te hebben. Chris was in 
shock. ‘Ik ben van huis uit erg positief ingesteld en kon 
het bijna niet geloven. Gelukkig had ik snel het gevoel dat 
we er doorheen zouden komen. Ik heb altijd vertrouwen 
gehouden dat Josje hier niet aan dood zou gaan, ook toen 
ze lymfklieruitzaaiingen in haar oksel bleek te hebben.’
Ook voor dochter Soleil (12) was het een heftige peri-
ode. ‘Ik was bang en ongerust toen mama ziek werd, 
maar ik wist dat ze heel sterk is. Ze zei ook tegen mij dat 
het wel goed zou komen.’ 

Andere prioriteiten
Gedurende de behandelingen van Josje liepen de financi-
ele problemen, de stress en de conflicten op. ‘Ik vond de 
versnippering het moeilijkst’, herinnert Chris zich. ‘Ik pro-
beerde het bedrijf te redden, mijn vrouw bij te staan en 

>>

te helpen, maar ik kreeg maar een euro zakgeld per week, 
dus dat schoot niet op. Het moeilijkst vond ik de onzeker-
heid of het goed zou komen met mama. Ik was wel eens 
verdrietig en zat veel op mijn kamer omdat ik er niet altijd 
over wilde praten. Op school had ik het gelukkig wel heel 
gezellig, maar het was jammer dat sommige vriendinnen 
niet meer zo vaak kwamen spelen. Ze vonden het denk ik 
eng dat mijn moeder chemo kreeg en daardoor kaal was.’ 

Verhuizing
Het zag er even naar uit dat het gezin tijdens de  
chemoperiode moest verhuizen. ‘Uiteindelijk konden we 
de behandelperiode nog net overbruggen, maar toen was 
het toch echt noodzakelijk ons huis te verkopen’, vertelt 
Josje. ‘We hadden de overwaarde nodig om onze finan-
ciële problemen op te lossen.’
‘Wonder boven wonder werd ons huis in die ontzettend 
slechte tijd binnen een maand voor een goede prijs ver-
kocht’, lacht Chris. ‘En eigenlijk zijn we er op vooruit 
gegaan; ons huurhuis is veel ruimer en comfortabeler.’
Soleil vond het eerst best erg dat ze moest verhuizen, 
maar al snel werd ze verliefd op het nieuwe huis. ‘Ik heb 
nu ook een veel fijnere kamer.’

Dromen
Nadat het huis verkocht was en de behandelingen afge-
rond, vonden Josje en Chris elkaar terug in de rust die 
toen ontstond. Chris: ‘We hebben financieel behoorlijk 
schoon schip kunnen maken en konden na jaren einde-
lijk weer eens op vakantie. We gingen naar Lapland, 
dat was fantastisch.’ 

Josje de Klerk (49) en haar man Chris van Vleuten (50)  
zijn inmiddels vijftien jaar bij elkaar. In 2009 deed de 
financiële crisis ook intrede in hun huishouden. Hun relatie 
kwam er behoorlijk door onder druk te staan. Toen Josje 
ook nog borstkanker kreeg, ging het bijna mis. ‘Maar 
uiteindelijk is mijn leven veel leuker geworden!’

Een nieuwe start
Tekst: Esther Smid ~ Foto’s: Peter Mustermann

B-trokken 

‘Het moeilijkst vond ik de 
onzekerheid of het goed zou komen’

SOLEIL

aandacht te geven aan Soleil en mijn twee andere kinderen. 
Maar doordat ik weken van tachtig uur draaide, kon ik 
Josje niet optimaal steunen. Het lukte gewoon niet.’
‘Onze prioriteiten waren totaal verschillend’, beaamt zij. 
‘Ik zat midden in de chemo en had fysieke hulp en emo-
tionele aandacht nodig van Chris. Maar hij kon niet meer 
geven dan hij deed; hij was behoorlijk overspannen. Ik 
nam het hem enerzijds kwalijk, maar besefte ook dat het 
niet anders kon; hij had gewoonweg geen tijd. Hoe rotter 
en afhankelijker ik me voelde hoe minder harmonieus het 
ging tussen ons. Alles wat ik vroeg, was teveel. Soms moest 
ik huilen en dan kregen we weer een verwijtende discussie.’
Soleil merkte ook dat het niet goed ging: ‘Ik ben wel eens 
bang geweest dat ze gingen scheiden. Ook wist ik dat er 
problemen met geld waren. Ik wilde een potje maken om 

‘Misschien was mijn werk  
een vlucht om de ellende thuis 
niet te hoeven meemaken’
CHRIS
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‘Toen de problemen wegvielen, ging het langzaamaan 
weer beter,’ vertelt Josje. ‘Wij zijn heel verschillend, maar 
in de basis toch ook hetzelfde, we zijn echt soulmates. 
We hebben gemeenschappelijke dromen en willen graag 
hand in hand het levenspad bewandelen. Ik hoop dat wij 
de pater en mater familias worden van een grote schare 
nazaten, dat is mijn ultieme droom.’
‘Gezondheid staat natuurlijk bovenaan’, voegt Chris hier 
aan toe. ‘Verder hoop ik dat we het nieuwe mediabedrijf 
dat ik met een compagnon gestart ben een goede flow 
kunnen geven. Over een paar jaar willen Josje en ik een 
kavel kopen en een huis laten bouwen.’
Op de koelkast hangt de ‘wishlist’ van Soleil. De wensen 
variëren van gympen tot een rondreis door de USA, maar 
het liefst wil ze elk jaar naar Ibiza. ‘Ibiza is mijn tweede 
thuis, daar kom ik al mijn hele leven. Ik ken bijna het 
hele eiland uit mijn hoofd.’

Rotter wordt het niet
Ondanks alles had Josje de borstkanker niet willen missen. 
‘Ik zat op de bodem van de put en dacht: als ik dit overleef 
kan het nog maar één kant opgaan en dat is omhoog. Dat 
gevoel heeft me nooit meer verlaten. Borstkanker was 
blijkbaar ook nodig om eindelijk mijn passie te gaan vol-
gen; ik ben nu schrijver, iets dat ik altijd al wilde.’ Voor 
Chris ligt het anders: ‘Ik zie wel dat Josje gelukkiger is nu, 
maar voor mij persoonlijk had die borstkanker niet gehoe-

‘Als ik dit overleef, kan het 
alleen nog maar één kant op 
gaan: omhoog’
JOSJE

ven. Ik ben me bewuster van het wankele evenwicht tussen 
gezond en ziek. Borstkanker heeft grote invloed op je leven 
en dat wens ik niemand toe. Je staat allebei onder hoog-
spanning en achteraf gezien had ik mijn vrouw beter moe-
ten bijstaan. Soms denk ik wel eens dat mijn werk 
misschien ook onbewust een vlucht was om de ellende 
thuis niet te hoeven meemaken. Onze relatie  is wel inten-
ser geworden door wat we hebben meegemaakt.’ 

Therapeutisch
Het schrijven van “De Eentietige Bandiet”, het eerste 
boek dat Josje inmiddels in eigen beheer heeft uitgegeven, 
heeft voor haar, maar ook voor Chris therapeutisch 
gewerkt. ‘Het was best confronterend om te lezen hoe 
Josje alles heeft beleefd en hoe ik over bepaalde dingen 
heen ben gestapt. Het was goed om alles opnieuw te 
beleven en te laten indalen.’ 
Soleil heeft het boek nog niet gelezen. ‘Ik wil er eigenlijk 
niet aan terugdenken. Ik heb het gevoel dat alles nu ach-
ter de rug is en dat het weer goed gaat. Ik weet zeker dat 
mama geen borstkanker meer krijgt.’  
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Meer informatie en hulp
Inloophuizen en psycho-oncologische centra    
≥ www.ipso.nl

Nederlands Instituut voor Psychologen   
≥ www.psynip.nl 

Landelijke Vereniging voor Eerstelijnspsychologen 
≥ www.lvp.nl (zoek op relatieproblemen)

‘Liefde in tijden van kanker’ – Documentaire op Canvas, 
Nederlandse Vereniging voor Seksuologie  
≥ www.seksuologen-nederland.nl

Tip van Josje 
‘Realiseer je dat er iets verschuift in de rolverdeling en blijf 
hierover met elkaar in gesprek. Ga elke dag wandelen of 
fietsen, ook als je denkt dat je dat niet kunt.’

Tip van Chris 
‘Neem de tijd voor elkaar en vier de momenten dat het goed 
gaat. Blijf je vrouw als dezelfde persoon zien, niet als een 
zielige of enge patiënt.’

Tip van Soleil 
‘Stel vragen zodat je weet wat er aan de hand is en hoe je 
moeder alles ervaart.’ 

Josjes blog en boek
De Eentietige Bandiet, ISBN 9789081942607,   
≥ www.banditpublishers.nl

≥ www.klerkie.blogspot.nl
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‘Op 26 mei 2010, mijn verjaardag, kreeg Miranda te horen 
dat ze ziek was. De diagnose luidde borstkanker met uit-
zaaiingen naar de longen. Aanvankelijk sloeg die medede-
ling de bodem onder ons weg. We zouden de week erna 
een lange rondreis door Amerika gaan maken, en hadden 
voor daarna ook alweer plannen. In plaats daarvan beland-
den we in het ziekenhuis. Miranda onderging verschillende 
chemokuren, met verschillende nare bijwerkingen. Als part-
ner probeer je er de hele tijd voor haar te zijn. Ik kreeg en 
krijg daarvoor van mijn werkgever, de Koninklijke Mare-
chaussee, ook alle ruimte. Maar feitelijk kun je slechts 
machteloos toezien hoe je geliefde steeds verder aftakelt. 
Nu, vier jaar verder, hebben we Miranda’s ziekte een plaats 

kunnen geven. Het voelt alsof we met de dag dichter bij el-
kaar komen te staan. 
Natuurlijk praten we soms over het naderende einde. Met el-
kaar, maar ook met de maatschappelijke dienst van mijn 
werk. Hierdoor weet ik dat ik er straks niet alleen voor sta. Toch 
zijn we op dit moment vooral bezig met leven. Miranda is zo’n 
sterke vrouw en wil nog zoveel. Soms moet ik haar daarin af-
remmen. Maar als het even kan pakken we ons wensenlijstje 
erbij, en kijken wat we nog kunnen realiseren. Grote reizen zit-
ten er niet meer in. Niettemin blijft er nog genoeg leuks over. 
Binnenkort bijvoorbeeld, gaan we naar het station en laten in 
een fotocabine vier snapshots van onszelf maken. We hebben 
geleerd dat geluk nu vooral in kleine dingen zit.’  

Een onvergetelijk ritje in een oldtimer, een ballonvaart, een reis naar 
IJsland. Achter de activiteiten op de ‘bucketlist’ van Miranda (49) en 
Ronald Campo (52) staan al heel wat vinkjes. ‘Ze mag dan ongeneeslijk 
ziek zijn’, zegt haar echtgenoot, ‘maar Mier vergeet niet te léven. Ik vind 
dat enorm knap.’
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Vinkjes op 
de bucketlist

‘Wat ben jij een 
doorzetter,  
denk ik wel eens’
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Subsidies voor wetenschappelijk 
onderzoek en projecten

In het belang van patiënten nu  
en in de toekomst  

pink ribbon

Pink Ribbon keert in de financieringsronde 2013-2014 ruim 2 miljoen euro uit aan zes 
wetenschappelijke onderzoeken en vier projecten. Met als doel de juiste behandeling en 
optimale begeleiding én een beter en langer leven voor iedere borstkankerpatiënt. Hoe 
wordt de keuze uit alle wetenschappelijke onderzoeken nou eigenlijk gemaakt? 
Tekst: Annelies Kant ~ Foto: Gerritjan Huinink

’G oede vraag’, reageert directeur 
Susan Veenhoff. ‘Was het maar zo 
dat we geen keuze hoefden te ma-

ken en al het onderzoek zouden kunnen finan-
cieren. Maar we moeten wel kiezen en dat doen 
we uiteraard zo zorgvuldig mogelijk. Zo hebben 
we dit jaar thema’s ingesteld waaraan het on-
derzoek moet voldoen om voor subsidie in 
aanmerking te komen. En sinds anderhalf jaar 
hebben we een Patiënten Advies Raad (PAR). 
Hierin zitten goedgeïnformeerde (ex-)patiënten 
die zich actief inzetten om de borstkanker- 
patiënt van vandaag en in de toekomst te hel-
pen. Daar ben ik erg trots op!’

Zorgvuldige procedure 
Hans Nortier, voorzitter van de Wetenschap-
pelijke Advies Raad (WAR) en medisch oncoloog, 
licht de procedure toe die aan de toekenning 
van subsidies voorafgaat. ’Er zijn 79 onderzoeks-
voorstellen ingediend. Hieruit heeft de WAR 
samen met de PAR 24 voorstellen geselecteerd 
voor de verdere procedure. Die zijn vervolgens 
door de WAR en de PAR beoordeeld, én door 
onafhankelijke internationale wetenschappers. 
Twee wetenschappers per project. Op deze 
manier willen we er zeker van zijn dat er van 
alle kanten naar gekeken is. De gezamenlijke 
keuze van WAR, PAR en de internationale refe-
renten is daarna voorgelegd aan de directeur 
en de Raad van Toezicht van Pink Ribbon. Zij 
vellen het eindoordeel.’

Nieuwe invalshoek: de patiënt denkt mee
Tot twee jaar geleden beoordeelde alleen de 
WAR de financieringsaanvragen. Nu doen ze dat 
samen met de PAR. De wetenschappelijke blik 
op aspecten als innovatie, originaliteit en haal-
baarheid, wordt nu aangevuld met het perspec-
tief vanuit de patiënt. Margreet Jonker, lid van de 
PAR: ‘Als ervaringsdeskundige kijk ik meer naar 
het belang van de patiënt. Wat levert het de pa-
tiënt op? In hoeverre belast het onderzoek de 
patiënt? De verschillende invalshoeken van de 
WAR en de PAR geven een goed totaalbeeld. 

Aangevuld met de objectiviteit van de  
internationale referenten is het een zeer  
kwalitatief proces. 

Twee thema’s
Tijdens deze toekenningsronde stonden twee 
thema’s centraal: ‘Uitgezaaide borstkanker‘ en 
‘Preventie van overbehandeling‘. ‘De thema’s 
zijn ingesteld om de soorten aanvragen te ka-
naliseren’, vertelt Nortier. ’Op bepaalde gebie-
den is al veel onderzoek gedaan, terwijl voor 
studies die in onze ogen noodzakelijk zijn, bij-
voorbeeld rondom uitgezaaide borstkanker, 
weer relatief weinig aandacht is.’ Jonker vult 
aan: ’Deze thema’s zijn ook belangrijk voor de 
kwaliteit van leven van borstkankerpatiënten. 
Neem een patiënt met uitgezaaide borstkanker. 
Als genezen niet meer mogelijk is, laten we er 
dan alles aan doen om er een chronische 
ziekte van te maken mét kwaliteit van leven. De 
thema’s ‘Uitgezaaide borstkanker‘ en ‘Preven-
tie van overbehandeling‘ grijpen ook nog eens 
op elkaar in. Ze draaien om personalised treat-
ment, waardoor onder andere onnodige bij-
werkingen voorkomen kunnen worden.’

Het vervolg
Pink Ribbon keert niet zomaar geld uit aan on-
derzoek, de stichting houdt ook nauwgezet een 
vinger aan de pols. Wat is de voortgang? Hoe 
ontwikkelt het onderzoek zich? Zodra het on-
derzoek start, houdt de wetenschapper Pink 

pink ribbon

v.l.n.r. 
Margreet Jonker, lid PAR | Hans Nortier, voorzitter WAR | Susan Veenhoff, directeur Pink Ribbon

B van Borstkankervereniging Nederland 20     21B Het blad over borstkanker

Toekenningen  
Pink Ribbon 2013-2014
•  Doelgerichtere combinatiebehandeling bij 

uitgezaaide borstkanker, € 349.924
•  Anti-kankermiddel op maat, € 200.000 

waarvan € 100.000 startsubsidie
•  Afwachten soms beter bij voorstadium 

borstkanker? Retrospectief onderzoek  
(€ 280.000) en internationale studie (€ 380.000)

•  Een persoonlijk risicoprofiel voor BRCA1- en 
BRCA2-genmutatiedragers, € 345.000

•  Gelijke overlevingskansen bij behoud 
okselklieren?, € 260.000

•  Financiering Borstkanker Onderzoek Groep 
(BOOG), € 150.000

•  Gedeelde besluitvorming bij uitgezaaide 
borstkanker, € 112.590

•  Op adem na borstkanker; van onderzoek naar 
standaardzorg, € 125.000

•  Landelijk Congres BRCA van BVN, € 65.000
•  BVN-themadag Hoop & vrees over 

uitgezaaide borstkanker, € 35.000

Lees meer over deze onderzoeken  
en projecten op  
≥ www.pinkribbon.nl/toekenningen

‘Wetenschappelijk 
onderzoek en 
psychosociale 
projecten zijn in het 
grootste belang van 
borstkankerpatiënten. 
Nu en in de toekomst.’ 

SUSAN VEENHOFF

Ribbon op de hoogte met tussentijdse rappor-
tages. Deze worden ook voorgelegd aan de 
WAR. Na akkoord op de tussentijdse rappor-
tage, krijgt de onderzoeker verdere financiering 
voor het vervolg van zijn onderzoek. 

Ook in de toekomst blijft onderzoek nodig
’Ik ben blij dat met deze onderzoeken nu gestart 
kan worden. We zullen de voortgang met veel 
interesse volgen. Uiteraard blijft Pink Ribbon 
fondsen werven om ook in de toekomst weten-
schappelijk onderzoek en psychosociale pro-
jecten te kunnen financieren. Het is in het groot-
ste belang van borstkankerpatiënten, voor nu 
en in de toekomst’, besluit Veenhoff. 
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Pareltjes
In deze rubriek vind je iedere keer mooie 

initiatieven en leuke spullen. Deze keer met 
een oranje tintje, passend bij Koningsdag  
en omdat oranje de meest blije kleur is!

Stuur je eigen pareltjes op naar  
redactie@borstkanker.nl

B-jubeld

01. Musthaves voor de lente! Buiten is het leuker, helemaal met deze blije sneakers. €115,00. Onder meer via store.nike.com of www.fashionchick.nl  
02. Omdat ze zo mooi zijn. En lekker. En gezond! Heerlijk rode wortels met oranje hart. Er zijn allerlei varianten. www.zaden-en-zo.nl of  

www.cruydthoeck.nl 03. Striptekenaar Annabel Bolck heeft informatie verzameld over hartfalen na chemotherapie en haar persoonlijke belevenissen 

rond hartfalen opgetekend. www.hartfalennachemo.nl 04. Geen culinaire hoogstandjes, maar gewoon lekker en degelijk eten voor de hele familie 

vind je in het nieuwe boek “De Nederlandse keuken”. ISBN9059204727, €9,99. 05. Het verbaasde Eva Snoijink dat het fysieke beeld van vrouwen 

die maar één of géén borst(en) hebben nog lang niet altijd geaccepteerd wordt. Daarom heeft zij voor “Belladonna. Het Boek.” 102 vrouwen 

gefotografeerd. www.belladonnahetboek.nl 06. Even weg uit de ziekenhuiscarrousel en uitwaaien op het water! Dat kan deze lente en zomer met het 

Nautischfonds Kankerpatiënten Nederland. Met lotgenoten of helemaal privé. www.nautischfonds.nl 07. “Kunst is Therapie”. De schrijvers en 

filosofen Alain de Botton & John Armstrong laten in deze tentoonstelling in het Rijksmuseum zien wat kunst kan betekenen. Met nadruk op het 

therapeutisch effect van kunst en de levensvragen die kunst kan beantwoorden. €15. Tot 7 september. 

08. Stichting Yoga & Kanker legt de nadruk op de algehele gezondheid en het welzijn van de mens. Zij biedt een speciaal ontworpen yogaprogramma: 

H-yoga. www.yogaenkanker.nl 09. Nieuwe kinderboeken: “Sst, mamma slaapt” geeft heel jonge kinderen antwoorden op hun vragen over kanker. 

ISBN 9065235221, €14,95. De eerste 1000 exemplaren zijn gesponsord door Stichting Roparun. “Als ik mama mis” is een ontroerend voorlees- en 

herinneringsboek voor kinderen van wie de moeder aan kanker sterft of is gestorven. €12,95 plus verzendkosten, www.alsikmamamis.nl. “Ik mis 

mama” over het verlies van je moeder. ISBN 9462020582, €10,95. 10. Mooi voor Koningsdag, maar ook daarna. Lekker grote vilten tas, met apart 

vakje voor telefoon of geld. €29,95. www.groetjesuitholland.nl 11. Het einde aan de saaie therapeutische armkous bij lymfoedeem! Bij Brittmode vind 

je ze in alle soorten en maten – van chique tot stoer. Vanaf €15,95. www.brittmode.nl 12. StoryTiles zijn miniatuurverhalen op Hollandse Witjes. 

Marga van Oers geeft ze een nieuw leven. Elke StoryTile vertelt een eigen verhaal. Als je wilt, ook jouw verhaal. Vanaf €45. www.storytiles.nl 13. Wil 

je na jouw ziekteperiode de kracht in jezelf hervinden, wil je nieuwe toppen bereiken of tijd voor jezelf na een intensieve periode? Ga mee naar de 

Italiaanse Alpen met Survivors on Top. 27 juni - 3 juli. www.survivorsontop.nl of mail naar wien@talentfirst.nl

B-jubeld 
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De stem van  
de patiënt klinkt  
steeds luider

Tekst: Janneke Budding 
Foto: Suzanne Blanchard

BVN-projectBVN-project

O m te beginnen heeft Borstkanker ver-
eniging Nederland (BVN) de Monitor 
Borstkankerzorg ingericht (www.mo-

nitorborstkankerzorg.nl). Daarin kun je opzoe-
ken hoe ziekenhuizen scoren op de onderde-
len van borstkankerzorg die je als individu 
belangrijk vindt. In de Monitor vind je ook de 
resultaten van het doorlopende patiëntervarin-
genonderzoek (elk ziekenhuis vraagt patiënten 
na afloop van de behandeling een vragenlijst 
in te vullen, in feite een klanttevredenheidson-
derzoek). Een vorm van patiënteninbreng waar 
ziekenhuizen hun voordeel mee doen. En dat 
leidt weer tot betere zorg.

Borstkankerpatiënten behartigen belangen
Daarnaast heeft BVN sinds een aantal jaren 
Patient Advocates (PA’s); (ex)patiënten die de 
belangen van de patiënt naar buiten toe be-
hartigen. In 2010 begonnen als een klein 
groepje, maar inmiddels zijn het 34 ervarings-
deskundige, hoger opgeleide vrouwen, die 
namens BVN in gesprek gaan met ziekenhui-
zen, andere zorgverleners en zorgverzeke-
raars. Allemaal met het doel om de stem van 
de borstkankerpatiënt te laten horen en zo de 
kwaliteit van zorg nog verder te verbeteren. 
De PA’s worden regelmatig bijgeschoold. Zij 
doen hun werk naast en met de andere actie-
ve leden van BVN. Het verschil zit hem erin dat 
de PA’s zich richten op kwaliteit van zorg op 
beleidsniveau, terwijl de andere actieve leden 
zich vooral bezighouden met voorlichting en 
lotgenotencontact. 

Actief binnen de driehoek
PA’s zijn actief binnen de driehoek zorgaan-
bieders, zorgverzekeraars en patiënten. Pa-
tient advocate Greta Antuma zegt hierover: 
‘De expertise van patiënten is uniek en vult 
aan wat de zorgaanbieder en de zorgverze-
keraar niet in huis hebben. Daarmee vervul 
je als patiënt een gelijkwaardige rol binnen 
die driehoek. Zo heeft bijvoorbeeld Menzis 
haar criteria voor “TopZorg borstkanker” in 
nauw overleg met ons opgesteld.’

Regionaal
De meeste PA’s zijn regionaal actief; idealiter 
minimaal twee per regio. Deze regionale PA’s 
hebben regelmatig gesprekken met de zie-
kenhuizen in hun regio en met andere partij-
en. Dat kunnen inloophuizen zijn, het Advies-
punt Zorgbelang en andere organisaties 
voor of van patiënten. Zo is Ingrid Meken-
kamp in Noord-Holland namens BVN betrok-
ken bij een pilot waarin ziekenhuis, zorgver-
zekeraar VGZ en BVN samenwerken. Met als 
doel een instrument om de verbeteringen in 
de zorg meetbaar te maken, op basis van de 
criteria van de Monitor Borstkankerzorg. De 
uitdaging hierbij is om de subjectieve erva-
ring van patiënten optimaal bruikbaar te ma-
ken als middel om de kwaliteit van zorg in het 
betrokken ziekenhuis verder te verbeteren. 
De pilot draait ook in andere regio’s, waarbij 
elk ziekenhuis een eigen plan van aanpak 
heeft dat past bij de regionale wensen en er-
varingen van patiënten. 

Het verbeteren van de 
kwaliteit van borst-
kanker zorg is een van 
de hoofddoelen van 
Borstkankervereniging 
Nederland. BVN doet 
dat voor en mét 
patiënten. Hoe? Dat 
lees je in dit artikel.

Landelijk
Vijf PA’s zetten zich landelijk in. Een van hen is 
ervaringsdeskundige en biomedisch onder-
zoeker Margreet Jonker. Zij beoordeelt voor 
BVN wetenschappelijke subsidieaanvragen 
gericht aan KWF en Pink Ribbon. Margreet 
doet dit vanuit de vraag: “Is dit onderzoek 
waar we als borstkankerpatiënt behoefte 
aan hebben?” 

Daarnaast houdt ze zich bezig met de be-
schikbaarheid van medicijnen. Margreet: 
‘Op dit moment is de overheid bezig de ver-
antwoordelijkheid voor de budgetten van 
vooral dure medicijnen over te dragen van 
apotheken naar ziekenhuizen. Het risico van 
deze zogenaamde overheveling is dat zorg-
verzekeraars een te laag budget afspreken 
met ziekenhuizen, waarna die hun artsen 
adviseren om vooral goedkopere medicij-
nen voor te schrijven. Voor middelen die je 
langdurig gebruikt, is dat niet handig. Neem 

Tamoxifen. Dat dreigde alleen maar be-
schikbaar te komen in het ziekenhuis. BVN 
en NFK hebben hier met succes tegen ge-
protesteerd. De Stichting Eerlijke Genees-
middelen Voorziening houdt daarbij een vin-
ger aan de pols. En de PA’s trekken waar 
nodig aan de bel.’

Een ander onderwerp waar de PA’s hun in-
breng hebben, zijn de landelijke richtlijnen 
voor borstkankerzorg. Zo’n richtlijn is een do-
cument met aanbevelingen, gericht op het 
verbeteren van de zorg. Dergelijke richtlijnen 
zorgen er idealiter voor dat alle zorgaan-
bieders een bepaalde behandeling op de-
zelfde manier uitvoeren. 
Of het nu gaat om borstkankerzorg in de re-
gio of landelijk, de Patient Advocates van 
BVN zorgen ervoor dat de stem van de  
patiënten gehoord wordt. Met als doel het 
verder verbeteren van de kwaliteit van zorg. 
Voor elkaar. Met elkaar. 

‘Het is gelukkig vanzelfsprekend 
geworden dat patiënten betrokken 
worden bij allerlei vraagstukken rond 
kwaliteit van zorg in ziekenhuizen. 
Het gaat immers over de patiënt.’
GRETA ANTUMA

‘BVN staat voor 
transparantie.  
Het is daarom erg fijn  
te merken dat 
men in mijn regio 
open staat voor 
patiëntenparticipatie.’
INGRID MEKENKAMP

‘In onderzoeksland 
wordt vaak geroepen 
dat iets zo belangrijk 

is voor patiënten. 
Maar de stem van de 

patiënt hoor je niet  
zo vaak.’ 

MARGREET JONKER

Meer informatie
Nieuwe richtlijnen Lymfoedeem en  
Borstreconstructie
De landelijke Richtlijn Lymfoedeem en de 
Richtlijn Borstreconstructie worden voor de 
zomer gepubliceerd. De PA’s van BVN waren 
actief betrokken bij het opstellen hiervan.  
De richtlijnen zijn na publicatie te lezen op 
≥ www.oncoline.nl

De Stichting Eerlijke Geneesmiddelen 
Voorziening is een onafhankelijke organisatie 
die zich inzet om arts en patiënt  
te ondersteunen bij problemen met de 
vergoeding van geneesmiddelen. 
≥ www.stichtingegv.nl

Monitor Borstkankerzorg
≥ www.monitorborstkankerzorg.nl

De patient advocates van 
BVN bij elkaar, met in het 
midden Margreet Jonker 
(links) en Ingrid Mekenkamp.
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HER2-eiwit, namelijk met trastuzumab (Herceptin). 
Sinds kort is er pertuzumab, dat net als trastuzumab 
werkt tegen het HER2-eiwit, dat is betrokken bij de 
groei van borstkanker. De verwachting is dat dit in 
combinatie met trastuzumab een nog groter remmend 
effect op het HER2-eiwit heeft. De APHINITY-studie, 
waaraan wereldwijd vierduizend patiënten deelnemen, 
onderzoekt of het toevoegen van pertuzumab aan de 
behandeling inderdaad effectiever is dan chemo- 
therapie in combinatie met alleen trastuzumab.

Extra pertuzumab
Bij vrouwen met uitgezaaide borstkanker worden al 
goede resultaten bereikt met deze nieuwe combinatie 
van middelen: patiënten leven gemiddeld zes maanden 
langer zonder verergering van de ziekte. Dr. Maaike 
de Boer, voor het Maastricht UMC betrokken bij dit 
onderzoek: ‘Vandaar dat wij nu onderzoeken of deze 
combinatie ook ten goede komt aan niet-uitgezaaide 
HER2-positieve borstkanker.’ In de APHINITY-studie 
krijgt de helft van de patiënten pertuzumab toegediend, 
naast de gewone behandeling. De andere helft van de 
patiënten krijgt de gewone behandeling plus een pla-
cebo (nepmiddel). Patiënt noch dokter weet wie wat 

Stel, je hebt niet-uitgezaaide 
borstkanker van het type HER2-
positief. Na de operatie volgt 
standaard een behandeling met 
chemotherapie plus trastuzumab 
(Herceptin). De kans dat je de 
ziekte daarna terugkrijgt is klein 
– maar niet uitgesloten. Kan een 
nieuwe combinatie van middelen 
deze kans op terugkeer nog 
verder verkleinen?

Helpt extra middel  
bij HER2-positieve 
borstkanker?
 
Tekst: Jac. Janssen – Foto: Jonas Löllmann

Lees ook het 
artikel over 
immunotherapie 
op pagina 10.

‘We onderzoeken nu of de combinatie 
trastuzumab met pertuzumab ook bij niet-
uitgezaaide HER2-positieve borstkanker 
voordelig is voor de behandeling’
MAAIKE DE BOER

pertuzumab. Ze hoopt uiteraard het laatste; ze wil er 
voor haar dochter nog zo lang mogelijk zijn. Wouters 
werd vorig jaar maart geopereerd. Tot half september 
bleef ze thuis, daarna ging ze halve dagen werken ‘tus-
sen de chemo’s door’. Ze raadt iedereen aan zo snel 
mogelijk de normale activiteiten te hervatten. Wouters 
was commercieel directeur bij een groot internationaal 
bedrijf toen bij haar borstkanker werd vastgesteld. 
Inmiddels vervult ze bij dezelfde werkgever een an-
dere functie. Ze roemt haar werkgever en collega’s 
hiervoor. Maar ook de vrienden die haar door de moei-
lijke tijd heen sleepten. Aan het onderzoek, dat in Wou-
ters’ geval nog achttien weken duurt, is ze elke drie 
weken een half uur kwijt. ‘Keer achttien is negen uur, 
een prima investering in extra jaren leven. Hoeveel? 
Dat moet blijken. Mooie bijkomstigheid is dat ik ze-
ventien jaar lang intensief word gecontroleerd. Er wordt 
bijvoorbeeld rekening mee gehouden dat je last kan 
krijgen van je hartspier, vandaar dat je geregeld extra 
hartspiermetingen krijgt. Bij mij lijkt de hartspier geen 
probleem te zijn. En de bijwerkingen zijn verder “pea-
nuts” vergeleken bij de chemo, waar ik in het begin wel 
ernstige uitslag van kreeg. Lang niet iedereen krijgt 
overigens bijwerkingen.’ 
‘Bekende bijwerkingen van trastuzumab en pertuzumab 
zijn diarree, moeheid en misselijkheid, huiduitslag en 
overgeven – alle in milde vorm’, vertelt De Boer.

Toen De Boer haar vroeg deel te nemen aan het onder-
zoek, besprak Wouters alle voors en tegens ook nog 
met een bevriende oncoloog. Ze werkt mee om de vol-
gende generatie te helpen, in de overtuiging dat er een 
oorzaak voor het ontstaan van borstkanker wordt 
ontdekt die nu nog over het hoofd wordt gezien. Wou-
ters: ‘De studie toont hopelijk aan dat door de toevoe-
ging van de pertuzumab uitzaaiingen wegblijven. Zo-
dat alle HER2-positieve patiënten daarmee behandeld 
kunnen worden en geen uitzaaiingen meer krijgen.’ 
Wat wil ze meegeven aan mensen met de diagnose 
borstkanker? ‘Blijven sporten tijdens de chemo heeft 
mij op de been gehouden. En maak gebruik van de 
inloophuizen voor mensen met kanker om ervaringen 
uit te wisselen.’ 

krijgt. Zo kunnen de resultaten van het onderzoek zo 
objectief mogelijk worden beoordeeld. Ook het optre-
den van bijwerkingen wordt geregistreerd tijdens het 
onderzoek. Al zijn de verwachtingen hoog gespannen, 
de resultaten worden pas in 2016 bekend. Dertig maan-
den nadat de laatste deelnemer begon, wordt er gekeken 
wie welk middel heeft gekregen, en of de patiënten die 
pertuzumab kregen, inderdaad minder kans hebben 
op terugkeer van de ziekte. 
Is de uitkomst duidelijk positief, dan worden de resul-
taten eerst gepresenteerd op een internationaal sym-
posium, vertelt De Boer. Vervolgens volgt publicatie 
in een medisch-wetenschappelijk tijdschrift. Dan begin-
nen de onderhandelingen om de zorgverzekeraars over 
te halen de nieuwe behandeling te vergoeden. Binnen 
drie à vier maanden kan de experimentele toevoeging 
dan worden opgenomen in de standaardbehandeling.

Nederlandse deelnemer
Een van de vierentwintig Nederlandse APHINITY-
deelnemers is Corry Wouters (46). Elke drie weken 
reist ze naar het academisch ziekenhuis in Maastricht 
voor de Herceptin plus het extra infuus, waarvan ze 
niet weet of die een zoutoplossing (placebo) bevat of 

Patiënten met niet-uitgezaaide HER2-positieve,  
primaire borstkanker zijn in principe genezen na de 
gebruikelijke behandelingen, vertelt internist-oncoloog 
dr. Maaike de Boer. Toch komt de ziekte later bij een 
zeer klein deel van deze patiënten terug. Om die kans 
verder te verkleinen, wordt aanvullende chemotherapie 
gecombineerd met specifieke behandeling tegen het 

Maaike de Boer 
(Maastricht UMC) 
met Corry Wouters, 
die deelneemt aan 
de klinische studie.
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Veel borstkankerpatiënten krijgen op enig moment last van cognitieve klachten als 
geheugen- en concentratieproblemen. Vaak wordt hiervoor de term ‘chemobrein’ 
gebruikt, maar deze dekt eigenlijk niet de lading: de klachten worden namelijk niet alleen 
door chemotherapie veroorzaakt. Wel is aangetoond dat chemotherapie een belangrijke 
bijdrage kan leveren aan het ontstaan van de klachten. Om wat voor klachten gaat het?  
Hoe vaak komen ze voor en wat is er aan te doen? 

B-handeling

K
lachten over moeite met denken, plannen en uitvoe-
ren van taken (de cognitieve functies) komen bij 
(borst)kankerpatiënten veel voor. De wetenschappe-
lijke literatuur geeft percentages die uiteenlopen van 

twintig tot zelfs negentig procent van de patiënten, afhankelijk 
onder meer van de meetmethode en het moment van testen. 
Duidelijk is in elk geval dat de klachten in alle fasen van de 
ziekte en behandeling kunnen ontstaan en voorkomen, van 
vóór de diagnose borstkanker tot vele jaren na afloop van de 
behandeling. Het vaakst echter worden klachten gerappor-
teerd direct na de diagnose en tijdens de behandeling. 
De meest gemelde klachten zijn geheugenproblemen, con-
centratieproblemen, moeite met werken onder tijdsdruk, 
moeite met het doen van meerdere dingen tegelijk, moeite 
met het aanleren van nieuwe dingen, en het gevoel dat alles 
meer moeite kost dan in het verleden. 
Als je tijdens of na de behandeling van je borstkanker dit 
soort problemen krijgt en  je maakt je daar zorgen over of 
hebt er last van, bespreek dan met je behandelend arts of 
huisarts  wat gedaan kan worden om de klachten te vermin-
deren. Deze kan je, wanneer de klachten blijven aan- 
houden, doorverwijzen naar een psycholoog of neuro- 
psycholoog voor nadere diagnostiek. Zij kunnen bekijken of 
de klachten weerspiegeld worden in verminderde prestaties 
op (neuro)psychologische tests. Daarbij wordt ook nage-
gaan of er misschien andere symptomen zijn, zoals ver-
moeidheid of angst, die ook van invloed kunnen zijn op de 
klachten en prestaties. 

Mogelijke oorzaken
Cognitieve problemen kunnen meerdere oorzaken tegelijk 
hebben. Allereerst de ziekte zelf. De aanwezigheid van tu-
morcellen in het lichaam kan ontstekingsreacties veroorza-
ken die mogelijk van invloed zijn op de werking van het 
brein. Of dit inderdaad zo is, is nog onduidelijk, maar uit stu-
dies blijkt dat kankerpatiënten al voordat ze enige behande-
ling hebben ontvangen gemiddeld wat slechter scoren op 
neuropsychologische tests en ook vaker cognitieve proble-
men rapporteren.

Moeite met denken en met het 
plannen en uitvoeren van taken 
kan ook nog vele jaren na de 
behandeling voorkomen

Een tweede oorzaak ligt in de grote impact die borstkanker 
op je leven heeft. De diagnose alleen al veroorzaakt angst, 
stress en verdriet, en de ziekte en de behandeling kunnen 
pijn en vermoeidheid tot gevolg hebben. Van al deze facto-
ren is bekend dat ze het cognitief functioneren negatief kun-
nen beïnvloeden. 
Een heel belangrijke oorzaak schuilt in de behandeling zelf, 
en dan vooral bij chemotherapie. Uit studies weten we dat 
chemotherapie het cognitief functioneren negatief kan beïn-
vloeden. De klachten kunnen lang aanhouden, soms zelfs 
levenslang. Patiëntgroepen die chemo hebben gekregen, 
presteren op neuropsychologische tests vaak wat minder 
goed dan groepen die na hun operatie alleen bestraald zijn. 
Ook op hersenscans zijn de negatieve effecten aantoonbaar 
in zowel de grijze als de witte stof (zie kader “Effecten van 
chemotherapie op de hersenen“). 
Ten slotte kan er ook sprake zijn van zogenoemde comorbi-
diteit, het tegelijk optreden van meerdere ziekten. De cogni-
tieve klachten hoeven dan niet (uitsluitend) het gevolg te zijn 
van (de behandeling van) borstkanker, maar kunnen ook 
samenhangen met een andere ziekte of met ‘normale’ ou-
derdomsvergeetachtigheid. 

Wie is kwetsbaar?
Hoe groot de invloed van de cognitieve veranderingen op 
het dagelijks functioneren is, hangt van heel veel factoren af 
en verschilt sterk van persoon tot persoon. Een belangrijk 
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•  Dat de medicijnen (cytostatica) die bij chemotherapie 
gebruikt worden invloed hebben op de hersenen, bleef 
lange tijd onopgemerkt. In het verleden ging men ervan uit 
dat die cytostatica de hersenen helemaal niet konden 
bereiken, omdat ze de zogenoemde bloed-hersenbarrière 
niet konden overschrijden. Om de hersenen te beschermen 
tegen bacteriën en stoffen die door het bloed worden 
meegevoerd, zijn de haarvaten (de microscopisch kleine 
bloedvaten waar de stofwisseling plaatsvindt) omsloten door 
een heel hechte laag van zogenoemde epitheelcellen. Dit is 
de bloed-hersenbarrière. De epitheelcellen werken als een 
zeef. Ze laten bijvoorbeeld wel zuurstof en suikers door, 
stoffen die het brein nodig heeft om te kunnen functioneren. 
Maar bacteriën en complexe moleculen kunnen, tenzij ze 
door speciale eiwitten worden doorgelaten, het hersenvocht 
en de hersencellen niet bereiken. 

•  Inmiddels weten we dat veel cytostatica de barrière wel in 
enige mate kunnen passeren. Dat is slecht nieuws, aange-
zien sommige soorten cellen in de hersenen erg gevoelig zijn 
voor schade die deze giftige middelen kunnen aanrichten, 
gevoeliger nog dan de tumorcellen zelf. Dat geldt vooral voor 
bepaalde cellen in de hippocampus, het hersengebiedje dat 
zo’n belangrijke rol speelt bij het opslaan en terugroepen 
van gebeurtenissen. Dat kan helpen verklaren dat juist 
geheugenklachten tot de meest gerapporteerde cognitieve 
klachten behoren. 

•  Ook de zogeheten oligodendrocyten zijn erg kwetsbaar voor 
de nadelige werking van chemotherapie. Dit zijn geen 
zenuwcellen, maar cellen die vetachtige stoffen aanmaken 
die nodig zijn voor goed functionerende verbindingen tussen 
hersengebieden. Deze vetten geven aan de zenuwbanen 
een kenmerkende witte kleur; de verbindingen worden 
daarom ‘witte stof’ genoemd, in onderscheid tot ‘grijze stof’, 
de hersengebieden waar zenuwcellen voor de eigenlijke 
informatieverwerking zorgen. Bij vrijwel alle functies van de 
mens zijn meerdere hersengebieden tegelijk en in samen-
hang betrokken. Als de verbindingen tussen die gebieden 
beschadigd raken, kan functieverlies ontstaan. 

Effecten van chemotherapie 
op de hersenen

B-handeling B-handeling

deel van het wetenschappelijk onderzoek spitst zich toe op 
de vraag wie nu eigenlijk kwetsbaar is, en in welke mate. 
Sommige mensen ontwikkelen niet of nauwelijks cognitieve 
problemen, ook niet bij behandeling met chemotherapie. Bij 
anderen is er wel sprake van cognitieve veranderingen, 
maar zonder duidelijke invloed op het dagelijks functio- 
neren. Een betrekkelijk kleine groep ten slotte heeft klachten 
die zeer belemmerend (invaliderend) zijn voor het dagelijks 
functioneren. 
Wat de risicofactoren zijn en wie kwetsbaar is, kan op dit 
moment alleen nog maar in de meest algemene termen 
voorspeld worden. Van belang is de zogenoemde cognitieve 
reserve. Mensen met een grotere breinreserve (door bijvoor-
beeld opleiding, werk, een mentaal actieve levensstijl) kun-
nen een bepaalde mate van hersenschade beter opvangen 
zonder direct in hun functioneren achteruit te gaan. Aan de 
andere kant is het ook zo dat juist deze groep mensen in hun 
werk vaak een beroep doet op analytisch vermogen, geheu-
gen en aandacht en dus ook eerder hinder kunnen onder-
vinden van hersenschade. Ook leeftijd speelt een rol:  
oudere patiënten kunnen eerder klachten krijgen, mogelijk 
omdat ze minder reserves hebben. En de mate waarin ie-
mand angstig, gespannen of vermoeid is, is van invloed; als 
deze factoren weggenomen kunnen worden, kunnen klach-
ten afnemen of minder belastend zijn. 
Dat brengt ons op de vraag wat er eigenlijk aan te doen is. 
Voor de behandeling zijn drie benaderingen mogelijk: met 
medicijnen, met cognitieve training en gedragstherapie en 
met aanpassingen in leefstijl. 

Behandeling met medicijnen 
Cognitieve problemen die veroorzaakt worden door chemo-
therapie kunnen in de toekomst mogelijk deels voorkomen 
of verholpen worden met behulp van medicijnen. Op dit mo-
ment lopen onderzoeken naar beschermende effecten van 
medicijnen die voorafgaand of tijdens chemokuren kunnen 
worden toegediend. In dierproeven lijkt fluoxetine, de werk-
zame stof van het antidepressivum Prozac, effectief. Ver-
moed wordt dat fluoxetine de schadelijke effecten van che-
motherapie kan tegengaan door de aanmaak van nieuwe 

hersencellen te stimuleren, met name in de hippocampus, 
een structuur die essentieel is voor het geheugen. De werk-
zaamheid van enkele andere stoffen, die nu bij andere aan-
doeningen worden ingezet, wordt nog onderzocht.

Cognitieve training en gedragstherapie
Cognitieve training is vooralsnog de meest beproefde thera-
pie bij cognitieve problemen, onafhankelijk van de oorzaak 
van de problemen. De therapie bestaat onder meer uit het 
vergroten van inzicht in het eigen cognitief functioneren 
(sterke en zwakke kanten), het vergroten van inzicht in de rol 
die beperkingen spelen in het dagelijks leven, het leren toe-
passen van strategieën ter compensatie van beperkingen 
en het geven van voorlichting aan de omgeving. Bijna altijd 
zal de therapie zich ook richten op het herkennen en aan-
vaarden van het verlies. Deelname aan supportgroepen en 
lotgenotencontact kan hierbij helpen. Naast de cognitieve 
trainingen zijn er diverse vormen van psychotherapie zoals 
cognitieve gedragstherapie, en aandachttraining (mind- 
fulness), die mogelijk kunnen helpen. Deze therapieën zijn 
volop beschikbaar, maar nog niet wetenschappelijk be-
proefd als therapie specifiek gericht op het verminderen van 
cognitieve problemen. 

Aanpassingen van de leefstijl
Een derde benadering richt zich op de leefstijl van de  
patiënt. Denk hierbij vooral aan voeding, rust en beweging. 
Een gevarieerd en gezond dieet draagt bij aan het behoud 
en herstel van cognitieve functies. Teveel alcohol daarente-
gen is schadelijk. Ook slaap blijkt heilzaam voor de herse-
nen. Bewegen is niet alleen goed voor je lichamelijke maar 
ook voor je mentale fitheid. Hersenscans laten daadwerke-
lijk een toename van het volume van bepaalde hersenge-
bieden zien bij mensen die veel bewegen. 

Tot slot een praktische noot: welke behandeling of combina-
tie van behandelingen je ook kiest, let er op dat niet alle vor-
men van therapie (volledig) vergoed worden in het kader 
van de basiszorgverzekering. Informeer in geval van twijfel 
bij je zorgverzekeraar.  
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Wat je zelf kunt doen

• Zorg voor orde en regelmaat in je leven. Doe dingen op 
vaste tijdstippen, bewaar spullen op vaste plekken (en leg ze 
na gebruik daar ook weer terug). 

• Maak gebruik van lijstjes en een agenda. Elektronische 
agenda’s kunnen je waarschuwen voor een afspraak en je 
attenderen op een taak die je daarna kunt afvinken. Zo 
vergeet je niet je medicijnen in te nemen… en vergeet je niet 
dat je ze al ingenomen hebt. 

• Tijdens rust en slaap herstellen je hersenen zich. Zorg dat je 
voldoende slaap krijgt. 

• Beweeg dagelijks, liefst meerdere uren. Dat hoeft zeker geen 
topsport te zijn. Wandelen, fietsen, tuinieren, koken, slente-
ren… Alles is goed als je maar uit je stoel komt! Zorg wel voor 
voldoende rustpauzes.

• Eet gezond en gevarieerd. Gebruik alcohol met mate.
 
• Concentreer je op één taak tegelijk. Laat bijvoorbeeld de 
telefoon rinkelen als je bezig  bent. 

• Vertel je familie, vrienden en collega’s over je aandoening. 
Als ze begrijpen wat er aan de hand is, zullen ze er beter mee 
omgaan en jou beter kunnen helpen. 

• Wees nooit bang om hulp te vragen.
 
Meer over 'chemobrein' en mogelijke effecten van borstkanker 
(o.a. late gevolgen) op  ≥ www.borstkanker.nl/B 
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M
aartje (31) woont met haar man, twee 
honden en drie katten in Tilburg. Ze werkt 
op een dierenasiel als coördinator van het 
kittenproject en is daarnaast instructeur 

op een hondenschool. In 2010 trouwde ze met Hajo, die 
ze al ruim negen jaar kent. Het geijkte ‘in voor- en te-
genspoed’ werd kort na hun huwelijksreis al werkelijk-
heid. Binnen een paar maanden zag hun leven er totaal 
anders uit. 

Kleine kans
‘Ik heb een grote familie’, vertelt Maartje. ‘Verschil-
lende nichtjes en tantes van mijn moeder zijn gestor-
ven aan eierstokkanker of borstkanker en twee van de 
elf zussen van mijn moeder kregen ook borstkanker. 
Toen mijn moeder begin 2010 een brief kreeg dat het 
BRCA2-gen in onze familie voorkwam en wij ons 
konden laten testen, was ik niet ongerust. Omdat mijn 
moeder nooit borstkanker heeft gehad, dacht ik dat de 
kans klein zou zijn. Ik wilde het wel graag laten testen, 
om zeker te weten dat ik niet erfelijk belast was en het 
dan weer los te kunnen laten.’
Maartje maakte met haar moeder en haar twee oudere 
zussen een afspraak in het Erasmus Ziekenhuis in Rot-
terdam. ‘We waren best overdonderd door alle infor-
matie en percentages die we daar te horen kregen. 
Mijn moeder twijfelde of ze wel wilde weten of ze erfe-
lijk belast was, maar liet het uiteindelijk toch testen.’
Maartjes moeder bleek drager te zijn van het BRCA2-
gen, waarop haar drie dochters zich ook lieten testen. 

‘We willen graag kinderen, 
maar de angst dat ik het gen 
overdraag is groot’
MAARTJE

Maartje Horvers is erfelijk belast met het  
BRCA2-gen. Omdat ze het gen niet wil over-
dragen, is ze samen met haar man bezig met 
embryo selectie. ‘Sinds Angelina Jolie vertelde 
over haar preventieve borst-verwijdering, is dat 
deel van het verhaal wel bekend. Maar van 
embryoselectie weten veel mensen niet eens 
dat het bestaat!’

B van Borstkankervereniging Nederland 33

B-leven

De middelste zus, Ingrid, dacht dat ze zou kiezen voor 
een preventieve operatie als ze het gen zou hebben. ‘Ik 
vond dat nogal rigoureus’, zegt Maartje.

De uitslag
Een week na de bruiloft van Maartje en Hajo was de 
uitslag bekend. Maartjes oudste zus Christel bleek 
ook drager te zijn van het BRCA2-gen, maar Ingrid 
niet. Maartje zelf was op huwelijksreis en hoorde de 
uitslag pas een paar weken later. ‘Gelukkig heb ik in 
die onwetendheid nog kunnen genieten van onze hu-
welijksreis naar de Dominicaanse Republiek.’
Thuis kreeg ook Maartje te horen dat ze erfelijk belast 
is. Ze besloot elk half jaar op controle te gaan. Toen er 
echter bij de eerste controle al een verdacht plekje werd 
gevonden, stond haar wereld op zijn kop. ‘Ik werd he-
lemaal hysterisch. Toen het na allerlei onderzoeken 
toch geen borstkanker bleek te zijn, kreeg ik te horen 
dat ik elke twee maanden op controle moest om het 
plekje in de gaten te houden. Die spanning iedere keer 

‘Ik wil  
het gen niet 
overdragen’ 

Tekst: Esther Smid ~ Fotografie: Suzanne Blanchard

B-leven

Maartje wil dat mensen weten dat de mogelijkheid voor 
embryoselectie er is
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B-leven

tot aan mijn zeventigste wilden we niet meemaken. 
Daarom liet ik preventief mijn borsten verwijderen en 
reconstrueren met lichaamseigen weefsel. Ik ben in die 
periode in een flinke dip geraakt en ben bijna een jaar 
thuis geweest. Ook bezocht ik een half jaar lang weke-
lijks een psycholoog. Die erfelijke belasting heb ik in-
middels een plek gegeven. En mijn borsten, die zijn ei-
genlijk mooier geworden dan voorheen.’ 

Kinderwens
Een jaar na de operatie zijn Maartje en haar man in 
Maastricht UMC+ begonnen met PGD, preïmplanta-
tie genetische diagnostiek oftewel embryoselectie. 
Maartje legt uit waarom: ‘We willen graag kinderen, 
maar de angst dat ik het gen overdraag is groot. We 
hebben vijftig procent kans om een kindje nog voordat 
het geboren is die erfelijke belasting mee te geven. Dat 
kunnen we voorkomen door embryoselectie. Het is fy-
siek en emotioneel best zwaar, maar we hebben het er 
zeker voor over.’

Om te voorkomen dat je een erfelijk belast kindje 
krijgt, is het ook mogelijk om op natuurlijke wijze 
zwanger te raken en na twaalf weken een vlokkentest 
te doen. Als daar uitkomt dat er sprake is van erfelijke 
belasting, kan een abortus volgen. Maartje: ‘Ik vind 
dat een akelig idee; het embryo groeit al een tijdje in 
jouw baarmoeder dus je bent dan echt zwanger. Em-
bryoselectie voelt voor mij anders; de embryo’s zijn 
pas vier dagen oud en blijven tot aan de terugplaatsing 
buiten het lichaam. Dat voelt voor ons veel minder als 
een kindje in wording.’ 

Zwaar traject
Het traject van embryoselectie begint met een uitge-
breid bloedonderzoek bij beide partners en hun gezins-
leden. De genen van het embryo zullen namelijk voor 
vijftig procent van Maartje en voor vijftig procent van 
Hajo komen. Er wordt een profiel gemaakt, waarbij de 
locatie van het gendefect wordt gemarkeerd. Zo kan 
later bij de embryo’s binnen zeer korte tijd achterhaald 
worden of de genafwijking wel of niet aanwezig is. 
Dat onderzoek duurt een half jaar. ‘Daarna kon ik be-
ginnen met de hormonen’, vertelt Maartje. ‘Je moet 
jezelf dagelijks een injectie geven om je cyclus stil te 
leggen. Daardoor krijg je overgangsverschijnselen. 
Met een echo wordt gekeken of alles echt rustig is. 
Dan krijg je er een injectie bij om alle eitjes tegelijker-
tijd te laten rijpen. Je moet verschillende keren naar 
het ziekenhuis om met een echo te laten controleren of 
de eitjes goed groeien. Zodra de eitjes groot genoeg 

zijn, krijg je nog een injectie waarvan je een mega-ei-
sprong krijgt. De eitjes laten los van de eierstok en 
kunnen 36 uur later middels een punctie door de vagi-
nawand één voor één opgezogen worden. Zo’n punctie 
duurt vijftien tot dertig minuten en is best pijnlijk. 
Vlak voor de punctie moet Hajo ook aan het werk; hij 
moet een potje vullen met zijn aandeel. Het is een heel 
gedoe, waarvoor je vaak naar het enige ziekenhuis 
moet dat embryoselectie doet: Maastricht UMC+. We 
hebben vorige keer met mijn ouders en de honden een 
week in een huisje bij Maastricht gezeten.’

Teleurstelling
De eerste punctie leverde elf eitjes op, waarvan er uit-
eindelijk zes bevrucht raakten. Er bleven vier embryo’s 
over die gecheckt konden worden op het BRCA2-gen. 
Van die vier bleef er uiteindelijk één over die het gen 
met zekerheid niet had. Van de terugplaatsing van een 
embryo voel je niks volgens Maartje. ‘En dan is het af-
wachten of het embryo zich nestelt en blijft zitten. He-
laas werd ik na een week al ongesteld. Dan weet je dat 
het niet gelukt is. Bij de tweede punctie had ik dertien 
eitjes. Van de zes bevruchte embryo’s waren er drie die 
het gen niet hadden. Ik kreeg drie terugplaatsingen, he-
laas alle drie zonder succes. Die teleurstelling elke keer 
is zwaar. We gaan dan meestal een weekendje naar Ant-
werpen om even de tijd te nemen om het te verwerken. 
Ook bezoek ik mijn psycholoog weer. We zijn heel ver-
drietig dat het nog steeds niet gelukt is. Hajo en ik kun-
nen er wel goed over praten. Hij steunt mij enorm en is 
erg begripvol, ook als ik door alle hormonen chagrijnig 
ben en een kort lontje heb. Hajo richt zich helemaal op 
mij; zijn eigen verdriet vindt hij minder belangrijk. Hij 
is echt een engel! Ik krijg ook veel steun van mijn fami-
lie en een paar vriendinnen. En de honden geven me 
veel troost en liefde. Ze zijn echt mijn alles!’
Maartje heeft ook haar HBO-studie “Gedragsthera-
pie bij honden” weer opgepakt. ‘Door die opleiding op 
de eerste plaats te zetten, verdwijnt mijn verdriet naar 
de achtergrond.’

Laatste poging
Binnenkort beginnen Maartje en Hajo aan de derde en 
laatste poging. ‘Ik ben wel bang voor nog een teleur-
stelling... Ik denk dat we dan op een natuurlijke ma-
nier proberen zwanger te worden, maar of ik dan een 
vlokkentest wil? Als ik eindelijk zwanger ben, wil ik 
dat waarschijnlijk niet meer afbreken. We bekijken het 
stap voor stap; voorlopig houden we hoop dat de derde 
poging gaat lukken.’ 
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Een jaar na de operatie zijn 
Maartje en haar man begonnen 
met embryoselectie 

‘We bekijken het stap voor stap; 
voorlopig houden we hoop dat de 
derde poging gaat lukken’
MAARTJE

‘Deze ketting met die mooie Pandora-kraal heb ik van Hajo 
gekregen. Ik draag hem altijd als we naar Maastricht gaan.’

Maartje: ‘Hajo richt zich helemaal op mij.  
Zijn eigen verdriet vindt hij minder belangrijk.’

Het motto van Maartje

What doesn’t kill you will make you stronger.

De raad van Maartje

Blijf bij jezelf. Je voelt zelf van binnenuit wel wat je moet doen.

Het ritueel van Maartje

Ik heb vlak voor mijn operatie een ketting van mijn man gekregen met een 
mooie Pandora-kraal van Pink Ribbon. Ik draag deze ketting altijd als we 
naar Maastricht gaan. Ook richt ik me in gedachten altijd even tot mijn 
overleden oom Gerard om te vragen of hij ons kan helpen.

Meer informatie
27 september Congres BRCA  ≥  www.brca.nl/congres/congres-2014

Checklists 'Erfelijke en familiaire borst- en eierstokkanker' en 'Jong en 
borstkanker' op ≥ www.b-bewust.nl

≥  www.borstkankerenkinderwens.nl

≥  www.pgdnederland.nl

≥  www.ivfmoeders.nl
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Zing, dans,  
dicht, schilder...

~ 
Creatieve expressie  

geeft zelfvertrouwen en kracht

B-wust leven

36     

Doe wat je aanspreekt
‘Doe wat je aanspreekt’, zegt Taal. ‘’Wat je no-
dig hebt, is de nieuwsgierigheid om, in gesprek 
met jezelf, iets in de vorm van expressie te on-
derzoeken’, vult De Jong aan. Beiden zien in 
hun werk dat creatieve expressie helend werkt. 
Taal: ‘Heel zinnig om jezelf tijd voor jezelf te 
gunnen als je geconfronteerd wordt met de mo-
gelijkheid van doodgaan en terechtkomt in een 
langdurig medisch circuit. Een belangrijke bij-
drage aan het vinden van een nieuwe balans.’ 
De Jong: ‘Als je uiteindelijk onder ogen ziet wat 
in je leeft, kun je een andere positie innemen ten 
opzichte van je ziekte. Je leven niet meer laten 
bepalen door dat wat je overkomt, maar weer 
zelf de regie in handen nemen.’

Cindy van der Meer (38): 
‘Na het zingen voelde ik 
me altijd heerlijk’

‘Tijdens mijn borstkan-
kerbehandelingen ben 
ik vooral blijven zingen 

in de big band waar ik in zit. Ook als ik me rot 
voelde van een chemobehandeling. Na het zin-
gen voelde ik me altijd heerlijk. Als het slecht 
met me ging, kon ik bijna niet zingen. Met 
ontspannings- en ademhalingsoefeningen pro-
beerde ik dan meer in mijn lijf te komen, in 
mijn buik. Daar opent zich het gevoel. Dan 
kwam het lied vanzelf. Voor mij heeft dat he-
lend gewerkt. Ik zing al mijn hele leven, maar 
sinds mijn borstkanker heeft mijn zingen meer 
diepgang. Uiteindelijk had ik een enorme 
drive om in een lied lotgenoten te laten zien 
hoe je ergens je kracht vandaan kunt halen. Ik 
schreef een brief aan zangeres Wende Snijders. 
Haar bassist koppelde me aan een songwriter 
met wie ik mijn lied maakte: “Leaves are fal-
ling”. Binnenkort volgt een videoclip. Ik had 
dit allemaal nooit meegemaakt als ik niet ziek 
geworden was.’

Creatieve expressie biedt  
je als (ex-)borstkankerpatiënt 
een uitlaatklep voor dingen 
waar je vaak (nog) geen 
woorden voor hebt. Kennis 
en vaardigheden spelen 
daarbij geen rol. Prestatie, 
mooi of lelijk evenmin.

Renate de Backere (44): 
‘Met fotografie geef ik 
uiting aan mijn gevoel 
van dat moment’

‘Sinds de diagnose 
borstkanker is fotogra-

feren voor mij een creatieve uitlaatklep. In het 
borstkankerproces komen zoveel emoties voor-
bij. Na mijn eerste operatie besefte ik dat ik het 
proces niet alleen maar wilde ondergaan. Bijna 
elke dag maak ik een wandeling rond mijn 
dorp of waar ik dan ben. Tijdens mijn wande-
lingen geef ik met fotografie uiting aan een be-
paald gevoel, een sfeer of een mijmering van 
dat moment. Ik laaf me aan het oude Friese 
landschap en koppel mijn gevoel aan een beeld 
dat ik zie. Dat sterkt me. Zo blijf ik in contact 
met wat in me leeft. In bijna elke foto zitten 
twee of drie lagen. Bij elkaar vormen ze mijn 
verhaal. De dagelijkse structuur van yoga, ont-
bijten, wandelen en fotograferen geeft me hou-
vast in een tijd waarin niet alles vanzelfspre-
kend is.’. Zie  ≥ www.borstkanker.nl/B  voor 
het fotoblog van Renate.

Gera van Dijk (52): 
‘Ik voelde al dansend dat 
ik moe was van  
het vechten’

‘Ik realiseerde me dat ik 
mijn ingrijpende borst-

kankerproces met dans wilde verwerken. Toen 
ik in 2001 borstkanker kreeg, maakte ik in 
mijn hoofd mijn dansvoorstelling “Mo-
ments”: ontdekking, confrontatie, humor, le-
venslust en toekomst. Pas vijf jaar later voerde 
ik “Moments” voor het eerst op. Toen ik in 
2009 opnieuw borstkanker kreeg, ben ik di-
rect mijn ervaringen gaan dansen. Ik kan goed 
redeneren, maar als ik dans kom ik los van 
mijn hoofd. Mijn lichaam is het instrument 
om wat dieper in me ligt naar boven te halen. 
Zo voelde ik al dansend dat ik moe was van 
het vechten en dat ik aan dat gevoel mocht 
toegeven. Dansen heeft me inzichten en advie-
zen gegeven. En het mooie is: je hoeft niet te 
kunnen dansen om je in dans uit te drukken. 
Alles is goed.’. Gera is inmiddels gediplomeerd 
danstherapeut en geeft dansworkshops voor 
vrouwen die te maken hebben met borstkan-
ker. Zie  ≥ www.borstkanker.nl/B  voor de 
dansworkshops van Gera. 

‘H et gaat om de handeling’, legt psy-
choloog Jan Taal uit. ‘Je zet jezelf 
in voor je welzijn. Op het moment 

dat je dat doet, voel je je minder slachtoffer. 
Wat je maakt, een beeld of schilderij bijvoor-
beeld, krijgt betekenis. Dat geeft zelfvertrou-
wen en kracht.’ 

Onbewuste, innerlijke bronnen
Taal is oprichter van de Stichting Kanker in 
Beeld en initiatiefnemer en directeur van de 
School voor Imaginatie. Hij verdiept zich al 
jaren in creatieve expressie en verbeelding. 
‘Een mens is veel meer dan dat waarvan hij 
zich bewust is’, vertelt hij. ‘Schilderen, 
schrijven, zingen, dansen, koken, et cetera 
boren die onbewuste, innerlijke bronnen 
aan. Op een krachtige manier breng je tot 
uiting wat in je bron leeft. Dat helpt je om 
alles wat er met je gebeurt het hoofd te bie-
den. Daarnaast helpen creatieve uitingen je 
ontdekken wat je nodig hebt. Dat is voor 
iedereen verschillend.’ 

Begeleiding
Voor creatieve expressie is geen scholing no-
dig. Sommige mensen vinden zelf de beelden, 
middelen en passende expressievorm. Anderen 
zoeken begeleiding bij een vaktherapeut. ‘Het 
vinden en ontwikkelen van je eigen beelden 
kan inzicht geven en je draagkracht vergroten’, 
zegt Leonie de Jong, beeldend therapeut in het 
Behouden Huys in Haren (psycho-oncologisch 
therapiecentrum). Ze werkt met patiënten en 
hun naasten, voornamelijk in groepen. ‘Het 
praktische werken brengt verrassingen en geeft 
de ruimte om iets met je gevoelens te doen. 
Ook belangrijk is dat de deelnemers in gesprek 
over hun werkstukken hun ervaringen met el-
kaar delen.’

Workshop met  
Verbeeldings Toolkit
De School voor Imaginatie en  Stichting 
Kanker in Beeld hebben een toolkit gemaakt 
met hulpmiddelen om de verbeelding ‘in 
te schakelen’. Als lezer van B kun je een 
Introductieworkshop met de Verbeeldings 
Toolkit volgen:

Vrijdagmiddag 23 mei 2014, 14.00 tot 16.00 
uur, Toon Hermans Huis in Amersfoort, € 5, 
inschrijven info@imaginatie.nl 

≥ www.imaginatie.nl

Meer informatie en handige 
links vind je op: 

≥  www.borstkanker.nl/kanker_en_creatieve_
activiteiten

≥   www.borstkanker.nl/activiteitenkalender

≥   www.vaktherapie.nl  
(kies ‘zoek een vaktherapeut‘)

≥   www.ipso.nl

≥   www. kankerinbeeld.nl

≥   www.freyjalevenskunst.nl

≥   www.kankerentalent.nl

≥   www. kunstzinnigetherapie.nl

Doe je mee?
Heeft creatieve expressie jou kracht gegeven en 
heb je een foto van jouw creatieve werk? Mail 
hem naar redactie@borstkanker.nl met in het 
kort jouw verhaal erbij. Binnenkort zie je hem dan 
terug op onze website of Facebookpagina en kun 
je zo anderen inspireren. 

’Wat je nodig hebt is de 
nieuwsgierigheid om iets 
in de vorm van expressie 
te onderzoeken’

B-wust leven
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Doe wat je aanspreekt
‘Doe wat je aanspreekt’, zegt Taal. ‘’Wat je no-
dig hebt, is de nieuwsgierigheid om, in gesprek 
met jezelf, iets in de vorm van expressie te on-
derzoeken’, vult De Jong aan. Beiden zien in 
hun werk dat creatieve expressie helend werkt. 
Taal: ‘Heel zinnig om jezelf tijd voor jezelf te 
gunnen als je geconfronteerd wordt met de mo-
gelijkheid van doodgaan en terechtkomt in een 
langdurig medisch circuit. Een belangrijke bij-
drage aan het vinden van een nieuwe balans.’ 
De Jong: ‘Als je uiteindelijk onder ogen ziet wat 
in je leeft, kun je een andere positie innemen ten 
opzichte van je ziekte. Je leven niet meer laten 
bepalen door dat wat je overkomt, maar weer 
zelf de regie in handen nemen.’

Cindy van der Meer (38): 
‘Na het zingen voelde ik 
me altijd heerlijk’

‘Tijdens mijn borstkan-
kerbehandelingen ben 
ik vooral blijven zingen 

in de big band waar ik in zit. Ook als ik me rot 
voelde van een chemobehandeling. Na het zin-
gen voelde ik me altijd heerlijk. Als het slecht 
met me ging, kon ik bijna niet zingen. Met 
ontspannings- en ademhalingsoefeningen pro-
beerde ik dan meer in mijn lijf te komen, in 
mijn buik. Daar opent zich het gevoel. Dan 
kwam het lied vanzelf. Voor mij heeft dat he-
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diepgang. Uiteindelijk had ik een enorme 
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schreef een brief aan zangeres Wende Snijders. 
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met wie ik mijn lied maakte: “Leaves are fal-
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Ook belangrijk is dat de deelnemers in gesprek 
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De School voor Imaginatie en  Stichting 
Kanker in Beeld hebben een toolkit gemaakt 
met hulpmiddelen om de verbeelding ‘in 
te schakelen’. Als lezer van B kun je een 
Introductieworkshop met de Verbeeldings 
Toolkit volgen:
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Als je niet meer 
beter wordt: 
praktische hulp bij 
essentiële zaken Tekst: Jac. Janssen

assertief te zijn en ook angsten en twijfels tegenover je be-
handelaars uit te spreken. Ook de keuze om niet te behan-
delen kun je in overleg met hen nemen. Vraag aandacht 
voor gezamenlijke besluitvorming en overleg. 

Een second opinion? 
Als je twijfelt over het advies van je behandelaar, maak dit 
dan als eerste bij hem kenbaar. Pas als hij weet dat jij je er 
niet goed bij voelt, kan hij er wat mee. Jullie kunnen samen 
naar alternatieven kijken of kiezen voor een second opini-
on. Voel je niet bezwaard een second opinion aan te vra-
gen. Besef wel dat het een nieuwe periode van (mogelijk 
belastende) onderzoeken kan inluiden. 

Neem iemand mee naar elk gesprek met
een hulpverlener
Een vertrouwd iemand die met je meegaat naar gesprek-
ken met hulpverleners kan meeluisteren en je steunen. 
Twee horen meer dan één. Je kunt het gesprek ook opne-
men om het thuis na te luisteren. Vraag daarvoor vooraf 
toestemming. 

Afspraken met je behandelaars op papier 
Als je geen behandeling meer ondergaat, is in principe je 
huisarts je hoofdbehandelaar en aanspreekpunt. Maar 
het kan ook zo zijn dat je nog in het ziekenhuis behandeld 
wordt. Als je er niet zeker van bent wie in het ziekenhuis 
jouw hoofdbehandelaar is en wie je vaste aanspreekpunt, 
vraag het dan na zodat je weet bij wie je terecht kunt met 
vragen, twijfels of zorgen. Zet alle afspraken met hen op 
papier voor het geval je te maken krijgt met een vervanger. 
Datzelfde geldt voor je huisarts. Wanneer je in het week-
end en ‘s nachts een huisarts nodig hebt, dan komt er vaak 
een vervangend huisarts. Als alle afspraken op papier 
staan, kunnen er geen misverstanden ontstaan.

Waar wil je verzorgd worden en door wie? 
Als er een moment komt dat je afhankelijker wordt van de 
verzorging door anderen, dan is het goed om een netwerk 
om je heen te hebben dat dit in je eigen omgeving mogelijk 
maakt. Wil je familie, vrijwilligers of professionals over de 
vloer en aan je bed? Willen en kunnen zij deze zorg geven? 
Bespreek het met je naasten en met je huisarts. Hij kan de 
weg wijzen naar de verschillende hulpverleners die je hier-
bij kunnen begeleiden.

Regie over je levenseinde 
In deel II van dit artikel op www.borstkanker.nl/B vind je in-
formatie over palliatieve zorg, hospices, palliatieve sedatie, 
een wilsverklaring en euthanasie.

Regelzaken
Straks kun je niet meer voor je geliefden zorgen. Een aantal 
zaken kun je nu zelf regelen en bepaalde keuzen kun je 
kenbaar maken en vastleggen. Maar dat hoeft niet. Wat je 
wel of niet zelf regelt of (mee) bepaalt en wat je overlaat 
aan je naasten, is een persoonlijke keuze.

Werk en inkomen 
Doorwerken kan een prima manier zijn om zolang moge-
lijk deel te blijven nemen aan het ‘gewone leven’. Als je van 
te voren ook met je werkgever bespreekt wat er gebeurt 
met je inkomen als je een stapje terug moet doen, ben je 
erop voorbereid. Bespreek de manier waarop je afscheid 
wilt nemen op je werk als je niet meer kunt werken. Infor-
meer ook naar de gevolgen van (gedeeltelijke) arbeidson-
geschiktheid en het wegvallen van (een deel van) het ge-
zinsinkomen. (zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wia)

Wie vergoedt extra zorgkosten?  
Check de polis van je zorgverzekering als je vragen hebt 
over specifieke extra zorgkosten zoals extra thuiszorg of 
een ziekenhuisbed aan huis. De meeste zorg zit in het ba-
sispakket, zoals medicijnen en de zorg door huisarts en 
specialisten. Maar loophulpmiddelen bijvoorbeeld niet. 

Ook kun je je zorgverzekeraar bellen als je er niet uitkomt. 
Je huisarts kan je hierbij ook helpen. 

Zorgtoeslag 
Wanneer je inkomen (en vermogen) beperkt zijn, kun je 
recht hebben op zorgtoeslag van de belastingdienst. Als 
alleenstaande mag je jaarinkomen maximaal € 35.059 be-
dragen, voor partners is dat € 51.691 om in aanmerking te 
komen voor zorgtoeslag. Zie www.borstkanker.nl/B voor 
meer informatie.

Hulp voor mantelzorgers 
Familieleden of vrienden die langdurig intensieve zorg ver-
lenen aan een ziek familielid worden mantelzorgers ge-
noemd. Mantelzorgers kunnen allerlei soorten informatie 
en ondersteuning vinden bij de Landelijke Vereniging voor 
Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg (www.borstkanker.nl/B). 
Denk bijvoorbeeld aan verminderde inkomsten door min-
der werken, uitkeringen of door extra uitgaven. 

Nabestaandenwet 
Afhankelijk van je gezinsinkomen en je persoonlijke situa-
tie kunnen je partner (en je kinderen) na je overlijden recht 
hebben op een uitkering van de Sociale Verzekeringsbank 
SVB. Dat is geregeld in de Algemene nabestaandenwet 
(www.borstkanker.nl/B). 

Deel I

Als je te horen krijgt dat je niet meer kunt genezen, komt er veel op je af. 
Los van wat dit sociaal en emotioneel betekent, kun je te maken krijgen met 
vele praktische zaken waar je wellicht nog nooit bij stilstond. ‘De toekomst 
onder ogen zien is geen opgeven, maar toegeven’ zoals borstkankerpatiënt 
Femke van Rossum op haar blog schrijft. Dit artikel geeft tips om die 
praktische zaken in eigen hand te houden. Als je hebt gehoord dat je niet 
meer beter wordt én als de dood daadwerkelijk dichterbij komt.

Meer informatie

≥ www.borstkanker.nl/inloophuizen

≥ www.borstkanker.nl/palliatieve_zorg

≥  b-bewust.borstkanker.nl/
uitgezaaide_borstkanker voor een 
checklist en een voorlichtingsfilm

≥ www.alsjenietmeerbeterwordt.nl

≥ www.ongeneeslijk.nl

≥ www.palliatievezorg.nl

≥  www.doodgewoongeregeld.
wordpress.com/

≥ www.zorgkaartnederland.nl/hospice

Boek 'En wat nu? Als je hebt gehoord 
dat je niet meer beter wordt', Eveline 
Tromp-Klaren, Van Engelen Stichting, 
ISBN 9081962108, € 24,95

Gratis app van Pal voor U 
≥ www.palvooru.nl

Lees deel II van  
dit artikel op

www.borstkanker.nl/B

Dit artikel kwam tot stand mede dankzij de medewerking van 
specialist ouderenzorg Yvonne van Ingen, psycho-oncologisch 
therapeut en auteur Eveline Tromp - Klaren, longarts Sander de 
Hosson en Margot van der Laan van Agora.nl. 

Regie over de medische behandeling

Overweeg bedenktijd 
Je kwaliteit van leven staat centraal. Ga daarom in gesprek 
met je hulpverleners over de zin van elke voorgestelde be-
handeling en vraag naar alternatieven die mogelijk een 
betere kwaliteit van leven bieden. Je kunt bovendien altijd 
vragen naar de werking en bijwerking van elke voorgestel-
de behandeling. Je hoeft nooit bij voorbaat akkoord te 
gaan. Vraag je arts hoe snel het medisch gezien noodza-
kelijk is om te beslissen. Meestal is er wel bedenktijd. 

Het gaat om jou 
Artsen zien vaak nog mogelijkheden terwijl jij denkt: voor 
mij hoeft die behandeling niet meer. Laat de artsen het niet 
van je overnemen – tenzij je dat zelf wilt. Schroom niet om 

BVN-activiteiten
•  Zaterdag 11 oktober  

Themadag uitgezaaide borstkanker 
Hoop & vrees; kiezen voor kwaliteit  
≥  www.borstkanker.nl/interesse_

hoop_en_vrees_2014
•  Gespreksgroepen uitgezaaide 

borstkanker ≥  www.borstkanker.nl/B

B-hulpzaam B-hulpzaam
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delen kun je in overleg met hen nemen. Vraag aandacht 
voor gezamenlijke besluitvorming en overleg. 

Een second opinion? 
Als je twijfelt over het advies van je behandelaar, maak dit 
dan als eerste bij hem kenbaar. Pas als hij weet dat jij je er 
niet goed bij voelt, kan hij er wat mee. Jullie kunnen samen 
naar alternatieven kijken of kiezen voor een second opini-
on. Voel je niet bezwaard een second opinion aan te vra-
gen. Besef wel dat het een nieuwe periode van (mogelijk 
belastende) onderzoeken kan inluiden. 

Neem iemand mee naar elk gesprek met
een hulpverlener
Een vertrouwd iemand die met je meegaat naar gesprek-
ken met hulpverleners kan meeluisteren en je steunen. 
Twee horen meer dan één. Je kunt het gesprek ook opne-
men om het thuis na te luisteren. Vraag daarvoor vooraf 
toestemming. 

Afspraken met je behandelaars op papier 
Als je geen behandeling meer ondergaat, is in principe je 
huisarts je hoofdbehandelaar en aanspreekpunt. Maar 
het kan ook zo zijn dat je nog in het ziekenhuis behandeld 
wordt. Als je er niet zeker van bent wie in het ziekenhuis 
jouw hoofdbehandelaar is en wie je vaste aanspreekpunt, 
vraag het dan na zodat je weet bij wie je terecht kunt met 
vragen, twijfels of zorgen. Zet alle afspraken met hen op 
papier voor het geval je te maken krijgt met een vervanger. 
Datzelfde geldt voor je huisarts. Wanneer je in het week-
end en ‘s nachts een huisarts nodig hebt, dan komt er vaak 
een vervangend huisarts. Als alle afspraken op papier 
staan, kunnen er geen misverstanden ontstaan.

Waar wil je verzorgd worden en door wie? 
Als er een moment komt dat je afhankelijker wordt van de 
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Nabestaandenwet 
Afhankelijk van je gezinsinkomen en je persoonlijke situa-
tie kunnen je partner (en je kinderen) na je overlijden recht 
hebben op een uitkering van de Sociale Verzekeringsbank 
SVB. Dat is geregeld in de Algemene nabestaandenwet 
(www.borstkanker.nl/B). 

Deel I

Als je te horen krijgt dat je niet meer kunt genezen, komt er veel op je af. 
Los van wat dit sociaal en emotioneel betekent, kun je te maken krijgen met 
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Meer informatie

≥ www.borstkanker.nl/inloophuizen

≥ www.borstkanker.nl/palliatieve_zorg

≥  b-bewust.borstkanker.nl/
uitgezaaide_borstkanker voor een 
checklist en een voorlichtingsfilm

≥ www.alsjenietmeerbeterwordt.nl

≥ www.ongeneeslijk.nl

≥ www.palliatievezorg.nl

≥  www.doodgewoongeregeld.
wordpress.com/

≥ www.zorgkaartnederland.nl/hospice

Boek 'En wat nu? Als je hebt gehoord 
dat je niet meer beter wordt', Eveline 
Tromp-Klaren, Van Engelen Stichting, 
ISBN 9081962108, € 24,95

Gratis app van Pal voor U 
≥ www.palvooru.nl

Lees deel II van  
dit artikel op

www.borstkanker.nl/B

Dit artikel kwam tot stand mede dankzij de medewerking van 
specialist ouderenzorg Yvonne van Ingen, psycho-oncologisch 
therapeut en auteur Eveline Tromp - Klaren, longarts Sander de 
Hosson en Margot van der Laan van Agora.nl. 

Regie over de medische behandeling
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gaan. Vraag je arts hoe snel het medisch gezien noodza-
kelijk is om te beslissen. Meestal is er wel bedenktijd. 
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BVN-activiteiten
•  Zaterdag 11 oktober  

Themadag uitgezaaide borstkanker 
Hoop & vrees; kiezen voor kwaliteit  
≥  www.borstkanker.nl/interesse_

hoop_en_vrees_2014
•  Gespreksgroepen uitgezaaide 

borstkanker ≥  www.borstkanker.nl/B

B-hulpzaam B-hulpzaam
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‘Ik heb heel bewust voor een reconstructie 
met eigen buikvet gekozen en ben er tot op 
de dag van vandaag heel erg blij mee! Het 
ging mij er niet echt om dat ik in mijn blootje 
weer mooi wilde zijn. Dat was het niet. Ik 
wilde me vrij kunnen voelen in mijn lijf. Door 
deze operatie kwam er ruimte om een re-
integratietraject te starten. Ik coach nu 
(voorlopig op vrijwillige basis) leerkrachten. 
De eerste keer dat ik dat deed, heeft me 
enorm geraakt: het appel dat wordt gedaan 
op je gezonde kant, op je intellect! Na af-
loop liep ik met tranen van ontroering over 
het schoolplein.’ 

Deuk
‘Voor deze operatie bleef ik maar met die 
kanker bezig. Nadat het implantaat eruit 
was, zat er ineens ook een deuk bovenaan 
mijn decolleté waardoor ik altijd inkijk had. Ik 
hield er bij het bukken mijn hand voor, ging 

nooit spontaan de deur uit, deed in de zomer 
niet zomaar een hemdje aan… Het koude en 
harde gevoel van die prothese stoorde me 
ook heel erg. Je wilt niet weten hoe vaak je 
onbewust even tegen je borsten aan komt. 
Het klopte niet voor mij zoals het was. Ik voel-
de me de hele dag kankerpatiënt.’

Niet te onderschatten
‘Ik ben best van “niet zeuren”, maar oh, wat 
vond ik dit zwaar. Ik had de zwaarte van het 
traject eigenlijk onderschat. Ondanks alles, 
door de tranen van de pijn tijdens de eerste 
weken heen, voelde ik me zó blij! Ik ben snel 
begonnen met fysiotherapie, heb heel hard 
geoefend thuis, ben vrij vlug weer gaan 
zwemmen. Alles om goed te herstellen. He-
laas had ik de pech dat het herstel langer 
heeft geduurd vanwege complicaties, waar-
onder een wondontsteking, na de borstver-
kleining van mijn gezonde borst. Die waren 

niet gevaarlijk, maar wel ongemakkelijk en 
mentaal lastig.’

Mag ik dit wel willen?
‘Deze operatie ben ik zeker niet zonder slag of 
stoot aangegaan. Ik heb verschillende keren 
met een plastisch chirurg gesproken, heb er-
over gelezen, heb foto’s van anderen beke-
ken. Bovendien dacht ik ook alsmaar: “Moet ik 
niet tevreden zijn met wat ik nu heb? Ik heb de 
maatschappij al zo veel geld gekost. Roep ik 
niet weer kanker over me af als ik dit nu 
doe?...” Het was een heel proces, vooral psy-
chisch. Tot een nurse practitioner zei wat ik ei-
genlijk moest horen: “Die prothese is toch het 
gevolg van kanker, dáár heb je toch niet voor 
kunnen kiezen! En nu mag je de best mogelij-
ke zorg kiezen die er voor jou bestaat.” Toen 
was ik om. Ik ben best trots op mezelf. Ik heb 
wel wat neergezet! Ik vind het belangrijk dat 
andere vrouwen ook die keuze krijgen.’ 

Zonder deze  
operatie was ik  
nooit gaan coachen
 
 
Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto: Robin de Puy

Ellen Hermans (55)
Borstkanker Diagnose eind 
2005, behandeling in 2006. 
De wijnvlek heeft niets met 

de borstkanker te maken, die 
heeft Ellen al haar hele leven.

Behandeling Borstverwijdering 
met directe reconstructie, 

chemo- en hormoontherapie; 
in 2010 verwijdering van de 

prothese vanwege ontsteking.
Reconstructie met eigen 

buikvet (2012) en verkleining 
van de gezonde borst (2013).

Borstkanker laat zijn sporen achter, van binnen en van 
buiten. Vrouwen en mannen vertellen zonder opsmuk over 
de nieuwe relatie met hun lichaam.

Draagsters van de BRCA1- en BRCA2- 
genmutatie hebben zestig tot tachtig pro-
cent kans op borstkanker. Wat doe je met 
de wetenschap dat je mutatiedrager bent?  
Kies je voor intensieve controles of laat je je 
preventief opereren? Hoogleraar erfelijke 
kanker prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge, 
internist-oncogeneticus in het Raboudumc, 
geeft antwoord op vragen over intensief 
controleren. 
Tekst: Deborah Ligtenberg

1. Wat geeft mij meer zekerheid bij het 
voorkómen van borstkanker, periodieke 
controles of een preventieve operatie?
‘Vrouwen die kiezen voor een preventieve  
borstoperatie, hebben daarna nog maar een 
paar procent kans op borstkanker. Intensieve 
controle met MRI en mammografie maakt 
vroege opsporing van borstkanker mogelijk. 
Daardoor geven beide methodes uiteindelijk 
bijna dezelfde levensverwachting. Ongeveer 
dertig procent van de vrouwen met een BRCA-
mutatie kiest voor een preventieve operatie.’

2. Wat houden ‘intensieve controles’ in?
‘Van je vijfentwintigste tot je dertigste elk jaar 
een MRI en een lichamelijk borstonderzoek 
door een specialist en vanaf je dertigste komt 
daar de jaarlijkse mammografie bij. Omdat 
vanaf 55 jaar de verhoogde kans op borst-
kanker daalt en de mammografie beter te 
beoordelen wordt, stoppen de intensieve 
controles met MRI na je zestigste. Vrouwen 
gaan dan meestal mee in het landelijke be-
volkingsonderzoek naar borstkanker met 
een tweejaarlijkse controle.’

3. Hoe schadelijk is de straling van MRI en 
mammografie?
‘Bij een MRI wordt gebruikgemaakt van mag-
neetgolven, die niet schadelijk zijn. Bij een 
mammografie wordt gebruikgemaakt van 
röntgenstraling. Er zijn aanwijzingen dat een 
teveel hiervan kankerverwekkend kan zijn. 
Bij eens per jaar vanaf 30 jaar is dit risico 
echter niet verhoogd.’

4. Moet ik mijn eierstokken ook jaarlijks 
laten controleren?
‘Er zijn nog geen methoden om eierstok- 
kanker in een vroeg stadium op te sporen. 
Daarom geldt het dringende advies om ze 
samen met de eileiders te laten verwijderen. 
Doe dit niet zo vroeg mogelijk. Dit geeft name-
lijk een verhoogde kans op botontkalking, 
hart- en vaatziekten en misschien ook de-
mentie. Bij een BRCA1-mutatie wordt dit tus-
sen 35 en 40 jaar aangeraden en bij een BR-
CA2-mutatie tussen 40 en 45 jaar. Het risico 
op borstkanker halveert wanneer de eierstok-
ken worden verwijderd voor de overgang.’

5. Is het zinvol om je borsten zelf te 
onderzoeken?

‘Dat is niet wetenschappelijk aangetoond, 
maar ik ben er voorstander van. Wanneer je 
maandelijks zelfonderzoek doet in de week 
na de ongesteldheid, leer je je eigen borsten 
zo goed kennen, dat je een verandering zelf 
kunt opmerken. Voor mannelijke mutatiedra-
gers adviseer ik ook zelfonderzoek.’

6. Als er geen BRCA-mutatie is gevonden, 
maar er komt wel borstkanker voor in je 
familie, moet je dan ook jaarlijks worden 
onderzocht?
‘Dat hangt af van hoe vaak borstkanker voor-
komt in je familie en op welke leeftijd. Daar-
om krijgen mensen die familiair belast zijn 
een individueel controleadvies. We weten 
dat hun kans op borstkanker lager is dan bij 
mensen bij wie wel een BRCA-mutatie is ge-
vonden. Daarom komen zij vrijwel nooit in 
aanmerking voor een preventieve operatie.’

7. Zijn er nog andere onderzoeksmethoden?
‘Nóg niet, maar er wordt wel volop onder-
zoek naar gedaan. Bijvoorbeeld in het UMCU 
naar de ductoscopie. Dit is een kijkonderzoek 
van de borst. In het Radboudumc doen we 
onderzoek naar de 3D-echo van de borst, 
waarbij je met onschadelijke geluidsgolven 
een heel goed beeld krijgt. Onderzocht wordt 
of dit het vroeg opsporen van borstkanker 
verder verbetert.’  

≥  In de volgende B in september gaan we in 
op preventieve operatie.

7   vragen 
over intensieve 
controles
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Meer informatie
≥   www.brca.nl voor meer informatie, nuttige 

links en contact met lotgenoten

≥  www.b-bewust.nl voor de kwaliteitswijzer,  
een checklist en een film over het thema  
'Erfelijke en familiaire borst- en eierstokkanker'

Zaterdag 24 mei Themadag B-last over erfelijke 
borstkanker in het UMCG in Groningen. 

Zaterdag 27 september Congres BRCA ‘Belast 
met erfelijke borst- en eierstokkanker?’  
≥  www.brca.nl/congres/congres-2014

≥  www.erfelijkekanker.nl voor een informatiefilm 
van het Radboudumc 

≥  www.hebon.nl voor informatie over een 
landelijk onderzoek onder families met borst- 
en eierstokkanker 
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B wordt gefinancierd  
met bijdragen van de 
volgende bladpartners:

Ook bladpartner worden?
Neem dan contact op met Hans Sureveen, 
sureveen@borstkanker.nl ~ T (030) 291 72 22

colofon service 

Borstkankervereniging Nederland 
(BVN) bundelt en deelt kennis over 
borstkanker en erfelijke belasting en 
ervaringen van mensen die ermee te 
maken hebben. Want zij kunnen als 
geen ander aangeven wat van belang 
is. Daarmee wil BVN bijdragen aan 
betere zorg voor jezelf, voor anderen 
en voor de toekomst. 

Wil je B ontvangen?
B is een uitgave van Borstkankervereniging 
Nederland die je op de hoogte houdt van alle 
ontwikkelingen op het gebied van borstkanker. B 
verschijnt drie keer per jaar in april, september en 
december. Wil je B ontvangen? Word dan abonnee 
voor € 35 per jaar. Een abonnement op B staat gelijk 
aan lidmaatschap. Via www.borstkanker.nl kun je 
abonnee worden. 
Een digitaal archief van B vind je op  
 ≥ www.borstkanker.nl/archief_b 

Websites en social media
 ≥ www.borstkanker.nl  
voor meer informatie over borstkanker, onder meer 
een borstkanker-woordenboek, uitleg over  
behandelingen en ervaringsverhalen
 ≥  www.brca.nl 
voor meer informatie over (mogelijke) erfelijke  
belasting bij borst- en eierstokkanker

 @borstkanker 
   ≥ www.facebook.com/borstkanker  

Monitor Borstkankerzorg
BVN maakt het mogelijk om te vergelijken welke 
borstkankerzorg ziekenhuizen bieden en in hoeverre  
zij voldoen aan de basiseisen die BVN stelt aan goede 
zorg. Het unieke is dat de Monitor ook laat zien hoe 
andere patiënten de zorg hebben ervaren. 
 ≥ www.borstkanker.nl/monitorborstkankerzorg

BVN Serviceteam
Het BVN Serviceteam is zowel per telefoon als digitaal 
bereikbaar voor verschillende vragen over onder 
meer borstkanker en de behandeling ervan, maar 
ook als je een gesprek wilt met een lotgenoot. De 
geschoolde leden van het serviceteam zijn 
ervaringsdeskundig en helpen je graag verder. 
BVN beantwoordt in principe geen medische vragen, 
daarvoor verwijzen we je naar je behandelaar, 
huisarts of KWF Kanker Infolijn T (0800) 022 66 22.
 ≥ www.borstkanker.nl/serviceteam

Telefonisch
De Ervaringslijn is te bereiken op maandag, 
woensdag en vrijdag van 10.00-13.00 uur via 
telefoonnummer  (030) 291 72 20.

Digitaal
Via de databank kun je in contact komen met iemand 
die een vergelijkbare ervaring heeft gehad. Aanmel-
den kan met een e-mail naar info.databank@borst-
kanker.nl of via de website. 
 ≥ www.borstkanker.nl/databank 
Via de knop ‘stel je vraag’ op de website van BVN of  
met een e-mail naar vraag@borstkanker.nl kun je alle 
vragen stellen waarop je het antwoord niet kunt 
vinden. Ook over erfelijkheid en specifieke onderwer-
pen zoals vermoeidheid, zenuwpijn, mannen met 
borstkanker of uitgezaaide borstkanker.

MEER VAN BVN

B-actief: voor geld en inspiratie 
B-actief is een vorm van ondersteuning voor regionale 
initiatieven vanuit de leden. Meer informatie over hoe je 
mee kunt doen, vind je op de website van BVN. 
 ≥ www.borstkanker/b-actief  

B-force: vraag, respons, actie
Via B-force bundelt BVN ervaringen van mensen die 
borstkanker of een erfelijke belasting hebben of 
hebben gehad. Deze ervaringen worden ingezet om 
de zorg te verbeteren en onderzoek te versnellen.  
Doe mee! Jouw ervaring is onze kracht.
 ≥ www.b-force.nl 

B-bewust: beter voorbereid
B-bewust is dé reeks voorlichtingsmaterialen voor 
mensen met (verdenking op) borstkanker of een 
(mogelijke) erfelijke belasting. Je kunt ze gebruiken om 
gesprekken met je zorgverleners voor te bereiden en 
als hulp bij het maken van keuzes. 
 ≥ www.b-bewust.nl 

BVN Agenda
Klik op de homepagina op de button ’Agenda’ voor een 
overzicht van allerlei activiteiten rondom borstkanker. Je 
kunt zoeken op datum, provincie en/of doelgroep.
 ≥ www.borstkanker.nl 

Borstkankervereniging Nederland werkt samen met en 
wordt gefinancierd door:
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Midden in het hectische Amsterdam ligt een 
groene oase. De Hortus bloeit en groeit al 
375 jaar op deze plek, ooit opgericht als 
medi cinale plantentuin. Een mooie vreed-
zame achtergrond voor een ontmoeting 
tussen Monica Bronsgeest, nog niet zo lang 
terug van het tropische Sint Maarten,  
en haar vriendinnen Marjan Smit (midden) 
en Debora Noë (rechts). 

Samen 
De aanleiding voor het weerzien was geen 
vrolijke. Debora: ‘Monica kwam terug naar 
Nederland vanwege haar borstkanker. Ik 
heb zelf een afwijking aan het BRCA1-gen en 
heb borst- en eierstokkanker gehad. Ik kon 
Monica dus wel tips geven, haar wegwijs 
maken. Toen ik vorig jaar opnieuw borstkan-
ker bleek te hebben, zijn mijn borsten geam-
puteerd. Omdat we allebei patiënt van het 
AVL zijn, hebben we elkaar daar diverse ke-
ren tijdens onze behandelingen ontmoet. En 
toen Monica kaal werd, gaf ik haar, als sym-
bool daarvan, een keramieken vogeltje met 

een mutsje op. We bedachten dat eens het 
mutsje weer afgezet kan worden en het vo-
geltje weer vrolijk zingend rondvliegt.’

Luisterend oor
Met de een heeft ze de ziekte gedeeld, met 
de ander het huis. ‘Wij hadden net heerlijk vijf 
weken bij Monica en haar man Chris gelo-
geerd op Sint Maarten’, vertelt Marjan. ‘Toen 
ze een maand later hier op de stoep stond, 
vond ik het de normaalste zaak van de we-
reld dat ze bij ons terechtkon. Dat komt mis-
schien mede door mijn tropische achter-
grond,  ik ben op Curaçao opgegroeid.
Vrienden mogen alles van me gebruiken - 
mijn fiets, mijn huis - en altijd mee-eten! Ik 
stond klaar met een warme kruik en een luis-
terend oor. We hebben heel veel gepraat.’ 

Vertrouwd
De band van Marjan en Debora met Monica 
gaat jaren terug en is daarom sterk. Marjan 
legt uit: ‘Monica is de vrouw van een studie-
genoot van mijn man en mij. We kennen el-

kaar allemaal goed uit de Wageningse stu-
dietijd, Debora’s man ook.’ Ze hadden alle 
drie drukke levens, kinderen, werk en zagen 
Monica daarom niet eens zo vaak. Maar dat 
geeft niet. ‘Na ettelijke jaren ben je dan weer 
bij elkaar en is het weer als vroeger’, zegt De-
bora. Marjan ervaart dat ook zo: ‘We hebben 
elkaars levens al heel lang gevolgd, we ken-
nen elkaar goed. Het gaat ergens over als we 
elkaar spreken.’

Genegenheid
De twee vrouwen spreken met genegenheid 
en trots over hun vriendin. Zij typeren Monica 
als bevlogen en gedisciplineerd. Je kunt niet 
om haar heen, omdat ze stevig in haar 
schoenen staat. Ze wil alles weten en houdt 
grip op wat er met haar gebeurt. En tegelij-
kertijd brengt ze altijd een vrolijke noot mee. 
‘Ik vind het geweldig dat we dit zo met elkaar 
mogen beleven’, zegt Monica blij na de foto-
sessie. Het “Wageningse clubje” praat nog 
even na in de groene oase.  

Zie ook de voorkant en bekijk het interview met Monica over haar beleving van kaalheid op www.borstkanker.nl/B.
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