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Houvast
‘Op basis van de tumorkenmerken hoef je tóch geen chemobehandeling. Fantastisch, hè?’ De stem van de mammacareverpleegkundige klinkt euforisch. Zelf val ik stil. Ik voel me niet blij. Ik
ben teleurgesteld. Ik had me gek genoeg “verheugd” op een
“eindschoonmaak”. ‘En nu?’, vraag ik haar. ‘Nu ben je klaar qua
behandelingen, alleen Tamoxifen nog.’
Ik kan het niet bevatten. Vier weken geleden was ik doodziek en
kon niemand me zeggen of ik zou overleven, en nu ineens was ik
klaar en kon ik weer doorgaan met mijn leven?! Ik heb een paar
dagen in de knoop gezeten met dit nieuws. Ik wist dat ik blij moest
zijn dat de chemotherapie niet doorging, maar zo voelde het
helemaal niet. Ik was echt teleurgesteld. En bang, bang dat een
operatie en de hormonen (Tamoxifen) niet genoeg zouden zijn om
mij te beschermen.
Dus besloot ik na een paar dagen een eigen strijdplan op te tuigen.
Ik sprak met een orthomoleculaire arts, gespecialiseerd in de relatie
tussen voeding en kanker. Een aantal gesprekken en onderzoeken
later hield ik een flink aantal potten met voedingspreparaten in mijn
handen. Iedere ochtend stond ik met mijn glas water voor die rij
potjes en slikte de pilletjes één voor één door. Wat een heerlijk
gevoel gaf me dat: houvast! Jarenlang heb ik dat volgehouden, en
nu nog steeds, zij het iets minder fanatiek. Vijftien preparaten vond
zelfs ik uiteindelijk wel wat veel. Niemand zal wetenschappelijk
kunnen bewijzen dat ik hierdoor al zeven jaar kankervrij ben, maar
mij bood en biedt het houvast.
Hoe je na de diagnose borstkanker weer grip krijgt op je leven is
voor iedereen anders. Ben jij ook iemand die het zoekt in voeding,
dan heb je hopelijk iets aan het artikel op pagina 36. Of wil je juist
alles weten over je ziekte en behandeling? Dan herken je je misschien in het verhaal van Saskia op pagina 32. Niet voor iedereen
zijn vijftien potjes namelijk de oplossing. Het gaat erom dat je jouw
manier vindt.

Wat vind
jij van B?

Onderzoek tevredenheid lezers

Help jij ons om B nog beter af te
stemmen op degenen voor wie
we het maken? Dat kan door op
https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/bladb
de vragenlijst in te vullen.
Het kost vijf minuten.
Vul je de vragenlijst voor 30 september
2014 in, dan maak je kans op één van
de tien BVN goodie bags. De lijst staat
online tot 31 december 2014.
Alvast bedankt!

Hartelijke groet,
Rianne Romijn
Actief lid van BVN en redactielid van B sinds 2010
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Actueel: BVN-nieuws & Agenda
BRCA-sisters & Esthers column over biologielessen
Dubbelportret: Alles anders, of niet?
B-richten: Kort nieuws over borstkankerzorg & B+ Pinterest
De medische les: Operatie bij borstkanker – de trends
Mannen met borstkanker: Eerste resultaten van een grote studie
B-trokken: Team Piece of Cake wandelt voor A Sister’s Hope
Partner van: Carlo is geen man van groot drama
Pink Ribbon: Onderzoek naar testen antikankermiddel buiten het lichaam
B-jubeld: Pareltjes voor buiten en meer
BVN en uitgezaaide borstkanker: informatie, lotgenoten bij elkaar en betere zorg
B-proefd: Hormonale therapie vóór de operatie
B-handeling: Borstreconstructie – de mogelijkheden op een rij
B-leven: Saskia weet wat zij wil
B-wust leven: Feiten over borstkanker en voeding
B-hulpzaam: Als je intensief voor iemand zorgt – tips van A tot Z
B-last: Intensieve controles of preventief opereren? Deel 2: operatie
De Naakte Waarheid: Elja over haar huid- en tepelsparende operatie
Colofon
Service

B van Borstkankervereniging Nederland

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

11 oktober
Themadag
hoop & vrees
Over uitgezaaide borstkanker.
Het thema: ‘Kiezen voor kwaliteit’.
Er is ook aandacht voor medische
ontwikkelingen en het contact
met je behandelaar. Plenaire
lezingen, parallelsessies en een
informatiemarkt.
www.borstkanker.nl/
hoop_en_vrees_2014
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Berichten van onze bladpartners
(advertorial)

Keuzehulp uitgezaaide borstkanker
Voor vrouwen met uitgezaaide borstkanker kan het lastig zijn om
een goed beeld te krijgen van de verschillende behandelingsmogelijkheden. In samenwerking met Borstkankervereniging Nederland
en het St. Antonius Ziekenhuis heeft De Argumentenfabriek de
Keuzehulp Uitgezaaide Borstkanker ontwikkeld. Deze Keuzehulp
biedt informatie en zet argumenten voor én tegen behandelopties
op een rij. De Keuzehulp ondersteunt het gesprek tussen patiënt en
arts en biedt ondersteuning bij het stellen van prioriteiten en maken
van keuzes. Het St. Antonius Ziekenhuis voert momenteel een ‘pilot’
uit met de Keuzehulp waarna deze definitief wordt vastgesteld.
Deze Keuzehulp is mogelijk gemaakt door Astra Zeneca middels
een unrestricted grant (volledige financiering van het project zonder
invloed op de inhoud).

Oncotype DX® borstkankertest
De Oncotype DX® borstkankertest van Genomic Health is een
genentest die informatie geeft over de biologie die artsen kan
helpen aan een individueel afgestemd behandelplan. Het is
aangetoond dat de test het risico van terugkeer van de ziekte
voorspelt. Het is de enige gevalideerde test die de waarschijnlijkheid
van chemotherapievoordeel voorspelt bij invasieve borstkanker. De
test is opgenomen in de belangrijkste internationale richtlijnen en is
de enige test aanbevolen voor gebruik in de klinische praktijk door
NICE (Engels gezondheidsinstituut).
www.genomichealth.com
BluePrint® en MammaPrint®
Nog een stap verder dan de MammaPrint® is de ontwikkeling van
BluePrint®. Dit is een profiel van tachtig genen, dat borstkanker
onderverdeelt in drie groepen: Basal, Luminal of HER2. Deze
groepen zijn zogenaamde moleculaire subgroepen en er is steeds
meer bewijs in de medische wereld dat deze onderverdeling iets
zegt over de respons op bepaalde therapieën. Samen met de
MammaPrint® kan BluePrint® mogelijk extra waardevolle
informatie over het gedrag van de tumor geven.
www.mammaprint.nl

Nieuws van BVN
Borstkankerzorg meetbaar verbeteren
Drie ziekenhuizen, zorgverzekeraar VGZ en Borstkankervereniging
Nederland (BVN) werken samen in het project ‘Patiënt aan Tafel’.
Patient advocates nemen namens BVN deel aan de gesprekken.
Doel is verdere verbetering van de borstkankerzorg, met de patiënt
als uitgangspunt. Het project gaat over zaken als het snel
beschikbaar hebben van de diagnose, een korte wachttijd tot de
behandeling en de bejegening van de patiënt. Eind 2014 bepalen
de betrokken partijen de vervolgstappen.
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Sponsoring onderzoek Pink Ribbon
In navolging van de VS waar de laatste week van september
‘Hereditary Breast and Ovarian Cancer Awareness Week’ heet,
vragen we op 27 september met het congres B-last aandacht
voor het voorkomen van borst- en eierstokkanker door een
erfelijke belasting. We zijn heel blij dat Stichting Pink Ribbon dit
initiatief financiert. Net als het wetenschappelijk onderzoek
naar een persoonlijk risicoprofiel voor BRCA1 en -2 mutatiedragers. BVN vraagt haar achterban dit onderzoek te sponsoren. Wat is jouw bijdrage? Kijk op ≥ acties.pinkribbon.nl/acties/
BVN/wetenschappelijk-onderzoek-naar-erfelijke-borstkanker
Presentaties triple negatieve borstkanker online
Met BOOG en Stichting Pink Ribbon organiseerde BVN afgelopen
juni een patiëntenspecial (mini-congres) over triple negatieve
borstkanker. De presentaties en het kennisdocument staan op
≥ www.pinkribbon.nl/over-borstkanker/patientenspecial-2014.html
Nieuwe thema’s op B-bewust.nl
Op B-bewust.nl zijn nieuwe thema’s toegevoegd: Mannen en
borstkanker, Voeding en beweging, Werk en re-integratie en
Naasten. Op de site kun je je eigen checklist samenstellen aan
de hand van themalijsten met voorbeeldvragen. Zo kun je
gesprekken met je (huis)arts, verpleegkundige of andere
begeleiders goed voorbereiden. ≥ www.b-bewust.nl
Zaterdag 27 september - Congres BRCA
Belast met erfelijke borst- en/of eierstokkanker?
Kom dan naar het Congres BRCA (gefinancierd
door Pink Ribbon). ≥ www.brca.nl/congres_2014

Noteer
in je
agenda

20 september – Damloop by night
Een enthousiaste groep collega’s van BVN loopt
voor Pink Ribbon mee met de Damloop by Night; 4
Engelse Mijl (6,4 km hardlopen) door de verlichte straten van
Zaandam. Wil jij dit team sponsoren? Zie ≥ http://acties.
pinkribbon.nl/acties/froukje1/bvn-zet-hun-beste-beentje-voor/
doel.aspx

Oktober - borstkankermaand
In oktober organiseren actieve vrijwilligers van BVN en andere
borstkankerorganisaties activiteiten en bijeenkomsten door het
hele land. Een overzicht vind je op ≥ www.borstkanker.nl/
b_actief_oktobermaand_2014
Zaterdag 11 oktober – Themadag uitgezaaide borstkanker
Tijdens de jaarlijkse themadag hoop & vrees worden de meest
actuele medische ontwikkelingen op het gebied van uitgezaaide borstkanker behandeld. Deze keer is het thema ‘Kiezen
voor kwaliteit’. ≥ www.borstkanker.nl/hoop_en_vrees_2014
14 november - netwerkmiddag
De netwerkmiddag vindt plaats in het Vechthuis in Utrecht
van 13:30 tot 16:30 uur. Inloop vanaf 13.00 uur. Meer info op
≥ www.borstkanker.nl
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BRCA-sisters
Deborah Ligtenberg is lid van de Programmacommissie
Erfelijkheid en vertelt over haar bezoek aan Force, het
wereldwijde congres over erfelijke borst- en eierstokkanker,
dat afgelopen juni in Philadelphia (VS) werd gehouden.
‘Gewapend met een stevige missie stappen collega-commissielid Elly en ik in het vliegtuig. We willen informatie halen waar
we in Nederland iets mee kunnen. Behandelingen, onderzoek
en als het even kan een pil om de genmutatie BRCA te
repareren (keep on dreaming!).
Wat vooral indruk maakt, zijn de honderden vrouwen uit
verschillende landen die allemaal een BRCA1- of BRCA2-genmutatie hebben. “BRCA-sisters”, noemt een arts ons in haar
lezing. Ik lach er hard om, maar ze heeft gelijk. Ondanks de
internationale verschillen hebben we een band. Met vrouwen
uit allerlei culturen praat ik over dingen als seksualiteit,
cupmaat na een preventieve borstreconstructie en of je wel of
niet aan je kinderen vertelt dat ze mogelijk erfelijk belast zijn.
Elly en ik wonen zoveel mogelijk sessies bij en praten met
deskundigen. Heel nieuwe dingen horen we niet. Een pilletje
tegen BRCA is er ook niet, maar we ontmoeten veel gedreven
wetenschappers die speuren naar een oplossing; het
voorkomen en behandelen van erfelijke kanker. Zo is dankzij
een donatie van een steenrijke familie in Philadelphia het
Basser Research Center geopend, dat is verbonden aan Penn
Medicine (University of Pennsylvania). Hier wordt volop
onderzoek gedaan naar de BRCA-mutaties. Dit geeft hoop,
veel hoop.’ De programmacommissie Erfelijkheid van BVN
bespreekt met medisch specialisten wat de ontwikkelingen in
het buitenland betekenen voor de Nederlandse situatie.

Verslag Force en Congres


Esthers column

Biologielessen
Toen ik de diagnose borstkanker kreeg, breidde mijn
woordenschat zich uit met allerlei medische termen.
Voordat ik ziek werd, had ik nog nooit gehoord van okselkliertoilet, schildwachtklierprocedure, plakprothesen of mammacare-verpleegkundigen. Ik nam het mijn
vrienden en familie dan ook niet kwalijk wanneer ze mij
niet konden volgen; ik was heel anders gaan praten.
Door alle gesprekken met artsen en verpleegkundigen
had ik me in korte tijd een veelbelovend medisch vocabulaire eigen gemaakt.
Ook leerde ik over het menselijk lichaam: over het lymfestelsel, witte bloedlichaampjes en oestrogenen. Ik heb het
vast allemaal op de middelbare school met biologie gehad, maar was toch veel vergeten.
Toen ik na tien maanden behandelingen voorzichtig weer
begon met werken, werd mijn baas vanwege een reorganisatie ontslagen. Op een dag had ik een afspraak met de
nieuwe interim-directeur. Hij vroeg me of ik wilde vertellen over wat mij het afgelopen jaar was overkomen. Ik
ratelde het mij zo bekende verhaal af: diagnose, hormoongevoelige niet-erfelijke borstkanker, regionale uitzaaiingen, chemotherapie met zes TAC-kuren, borstamputatie met okselkliertoilet en 25 bestralingen. ‘Ben je nu
dan helemaal klaar?’ vroeg hij beduusd. Ik vertelde dat ik
de komende jaren nog hormoontherapie zou krijgen.
Toen sprak hij de legendarische woorden: ‘Groeit die
borst dan weer aan?’ Ik nam het hem niet kwalijk; zijn
biologielessen waren ook al héél erg lang geleden.
Reageren? Mail naar info@esthersmid.nl

≥ Een verslag van het congres Force vind je op www.brca.nl. Meld
je hier ook aan voor het BVN-congres “Belast met erfelijke borsten eierstokkanker?” over de actuele situatie in Nederland. Dit
congres is op 27 september in Ede.

Steun het werk van BVN: word lid!
Wanneer jij vindt dat BVN goed werk verricht voor mensen
met borstkanker en erfelijk belasten, laat dit dan merken
door ons financieel te steunen. Als vereniging moeten wij
het namelijk hebben van o.a. lidmaatschappen.
Voor € 2,92 per maand ben je al lid en ontvang je ook
gratis dit blad B, dat driemaal per jaar verschijnt.
Word nu lid!

≥ www.borstkanker.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.

Steun ons werk.
Word lid!
www.borstkanker.nl
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dubbelportret
Borstkanker –
de grote ommekeer?
Tekst: Annemaret Bouwman ~ Foto’s: Martijn de Vries

‘Ik leef zo veel
mogelijk in het nu,
dat deed ik
voorheen ook al’
6
06

Naam Clara de Snoo
Leeftijd 40 jaar
Kanker heeft haar leven nauwelijks
veranderd
‘Twee jaar geleden werd bij mij borstkanker
geconstateerd. Hoewel de tumor maar in
één borst zat, heb ik voor een tweezijdige
borstamputatie gekozen. Het risico op kanker
in mijn andere borst wilde ik niet lopen. Mijn
oncoloog adviseerde me een nabehandeling
met preventieve chemo- en hormoontherapie. Ik heb de voor- en nadelen daarvan in
kaart gebracht en toen besloten de chemotherapie niet te ondergaan. Ik vond in mijn
geval de bijwerkingen op korte en langere
termijn niet opwegen tegen de statistisch iets
grotere kans op overleving. Na een half jaar
ben ik ook gestopt met de hormoontherapie.
De bijwerkingen stonden me tegen, net als
het effect ervan op mijn lichamelijke en
geestelijke conditie. Voor mij telt kwaliteit van
leven: ik word liever vijftig zonder klachten,
dan zeventig mét.
De ziekte heeft natuurlijk wel impact gehad.
Uiteraard stond mijn wereld na de diagnose
op zijn kop. En natuurlijk ben ik verdrietig
geweest over het verlies van mijn vertrouwde
en geliefde borsten. Maar ik heb nooit
gedacht: waarom overkomt mij dit? Niet
iedereen kan nou eenmaal tachtig worden.
Ik zie geen reden om daar dramatisch over te
doen. De kanker en de ziekteperiode hebben
me juist veel mooie dingen gebracht. Relaties
en vriendschappen hebben zich verdiept en
ik realiseer me nu nóg meer dan vroeger dat
het leven een cadeautje is, elke dag weer.
Maar de borstkanker heeft mijzelf niet of
nauwelijks veranderd.
Ik heb een positief lichaamsbeeld en dat is
niet veranderd nu ik borstprothesen heb. Ik
moest wel even wennen aan de vorm van
mijn nieuwe borsten en aan de littekens. Ook
mis ik de zachtheid van mijn eigen borsten.
Maar ik ben blij dat borstreconstructie
mogelijk is en schaam me er niet voor om
bijvoorbeeld naar de sauna te gaan.
Ik leef zoveel mogelijk in het nu, dat deed ik
ook al voordat ik borstkanker kreeg. Ik heb
een mooie baan, houd van muziek, cultuur
en sport en leid een uitdagend leven. Dat ik
elke dag fris en fruitig uit bed kan springen, is
iets waar ik heel dankbaar voor ben.
Natuurlijk denk ik wel eens na over de
toekomst. Wat als de kanker terugkeert?
Het zij zo, ook dát hoort bij het leven.
Die berusting werkt heel bevrijdend.’

BBHetHetblad
blad
over
over
borstkanker
borstkanker

Naam Tannie Lingbeek
Leeftijd 58 jaar
Kanker heeft haar leven ingrijpend
veranderd
‘Ik heb altijd twee Tannies in me gehad:
een depressieve en een manische. Toen ik in
2006 een knobbel in mijn borst ontdekte,
had de depressieve Tannie de overhand.
Dus negeerde ik de oproep voor het
bevolkingsonderzoek en ging ik ook niet
naar de huisarts. Een jaar later ontdekte ik
nog een knobbel. Dat nieuws heb ik toen als
eerste met John gedeeld, een kankerpatiënt
en dus lotgenoot die ik via een vriendin had
leren kennen. Hij wist wat ik meemaakte en
steunde me spontaan. Toen kwam de
vechter in mij naar boven.
De relatie met mijn man was al langer slecht
en ik besloot om hem te verlaten om de
depressieve Tannie de baas te blijven. Ik
verhuisde naar Utrecht. John en zijn zus
wonen daar ook; zij hebben me opgevangen
en verzorgd. In het Diakonessenhuis trof ik
een geweldige arts, in wie ik vertrouwen
had. Maar ik deed tijdens alle onderzoeken
mijn ogen dicht en wilde na de behandelingen
altijd zo snel mogelijk naar huis. Vooral de
operatie is heel ingrijpend geweest. De plek
waar mijn rechterborst gezeten heeft is al
zeven jaar een “no go area”. Ik kan en wil er
niet naar kijken. Omdat ik last heb van
zenuwpijn is dit gebied ook heel gevoelig.
Mezelf wassen, afdrogen of aankleden:
het doet verrekte pijn. En dan zijn er nog de
tatoeages van de bestraling. Het zijn net
balpenstippen, zó lelijk. Had ik vroeger
graag shirtjes met een laag uitgesneden
hals aan, nu draag ik het liefst wijde bloezen
en T-shirtjes die hoog aansluiten.
Daar voel ik me veilig in.
Voordat ik borstkanker kreeg, was ik
weliswaar depressief, maar óók levenslustig.
In mijn goede perioden had ik energie voor
tien. Ik speelde toneel, deed veel aan sport.
Nu heb ik daar geen energie meer voor.
Door de operatie heb ik chronische zenuwpijn
en lymfoedeem in mijn arm. De chemo heeft
ervoor gezorgd dat ik concentratie- en
geheugenproblemen heb en sneller moe
ben. En ook de hormoontherapie heeft haar
sporen achtergelaten. Ik mis de oude
Tannie: de levensgenieter, de lachebek.
Omdat ik haar weer terug wil vinden,
heb ik psychologische hulp gezocht.
De beerput moet open, want zo kan ik niet
langer doorgaan.’

BBvanvanBorstkankervereniging
Borstkankervereniging
Nederland
Nederland
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‘Ik mis de
oude Tannie: de
levensgenieter, de
lachebek’
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B-richten

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

• — Waar moet je op letten na
okselkliertoilet?
Na een volledige verwijdering van de okselklieren (oksel
kliertoilet) kregen patiënten vaak het advies voorzichtig te zijn
met de arm aan de kant waar de ingreep had plaatsgevonden.
Je moest uitkijken met bloedafname, injecties en bloeddruk
meting. De inzichten hierover zijn inmiddels gewijzigd. Als een
patiënt geen lymfoedeem heeft dan geldt het volgende:
>	
Er is geen bezwaar tegen bloedafname uit een vene (bloedvat) of bloeddruk meten
>	
Korte infusen zijn toegestaan
>	
Langdurige infusen waarbij een grotere kans op aderontsteking is liever vermijden
>	
A ls er sprake is van lymfoedeem, dan is het aan te raden
om inderdaad de adviezen zoals voorheen op te volgen.

• — Thoraxbandagetopjes bij pijn op
de borst
Veel borstkankerpatiënten die een prothese-bh dragen met
een uitwendige prothese hebben vaak intens pijnlijke plekken
op de ribben en/of lymfoedeem in de borstwand. Als de sparend geopereerde borst intensief werd bestraald kan in de
borst drukkend lymfoedeem ontstaan waardoor de borst
warm, ontstoken of pijnlijk aanvoelt. Ook dan kunnen bh’s
vervelend zitten. Er is een oplossing: er zijn speciale thoraxbandagetopjes die goed zitten, geen knellende band hebben
op de (vaak zeer) pijnlijke ribben, en niet naar boven verschuiven omdat de borst geamputeerd is. Voor borstsparend geopereerde vrouwen met pijnlijk lymfoedeem op de borst zijn er
thoraxbandages. Deze producten worden door de zorgverzekering vergoed (met een ZN-formulier). De maat is gelijk aan
de bh-maat. Te bestellen bij ≥ www.skindidact.nl
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• — Veelbelovende middelen
hormoongevoelige borstkanker
Pfizer en Novartis komen met twee veelbelovende nieuwe middelen voor de behandeling van hormoongevoelige borstkanker,
namelijk Palbociclib (Pfizer) en LEE011 (Novartis). In studieverband kunnen deze middelen in Nederland worden aangeboden. LEE011 wordt onderzocht bij vrouwen met nieuw
uitgezaaide borstkanker of met een recidief na één jaar zonder
behandeling. Een studie naar Palbociclib is recent gesloten,
maar het middel is waarschijnlijk op afzienbare termijn
beschikbaar voor vrouwen die ziektegroei laten zien terwijl zij
met een aromataseremmer worden behandeld. Daarnaast loopt
een programma waarbij patiënten, die hormonaal uitbehandeld
zijn en minimaal twee soorten chemotherapie gehad hebben,
in aanmerking kunnen komen voor Palbociclib.

• — Stressreductie bij vrouwen met
borstkanker
Het CLYMS Instituut voor Stressreductie in Harderwijk doet
onderzoek naar de effecten van een speciaal ontwikkeld stressreductieprogramma op de kwaliteit van leven van vrouwen
met borstkanker. De ervaring leert dat de behoefte aan stressreductie het grootst is kort na het horen van de diagnose.
Daarom heeft het instituut een programma ontwikkeld waaraan patiënten al tijdens de behandeling, en in het ziekenhuis
zelf, kunnen deelnemen. Patiënten hoeven er niet voor naar
een andere locatie. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar
de reacties van de deelnemers tot nu toe zijn positief. Vrouwen
die in aanmerking komen, volgen het programma van in totaal
drie maanden naast de chemo- of radiotherapeutische behandeling. Naast een groepstraining krijgen deelnemers materiaal
mee naar huis om ook thuis te oefenen. Het onderzoek wordt
gefinancierd door Stichting Pink Ribbon. ≥ www.clyms.nl

• — Register voor borstimplantaten

Naar verwachting kan begin 2015 het landelijke register voor
(borst)implantaten met de eerste gegevens worden gevuld. In
de loop van 2014 is daarvoor proefgedraaid met de registratie
van borstimplantaten. Het register moet ervoor zorgen dat, als
dat nodig is, achterhaald kan worden welk implantaat bij welke patiënt is geplaatst. In 2012 bleek dat vrouwen gezond
heidsproblemen hadden door lekkende borstimplantaten,
waaronder de Franse PIP-implantaten. De vrouwen wisten niet
precies welk implantaat zij hadden en ook de klinieken konden
dat niet altijd achterhalen.

B Het blad over borstkanker

Na overleg met de brancheorganisaties en beroepsverenigingen
is nu afgesproken om een landelijk register voor implantaten
op te zetten zodat niet goed functionerende implantaten snel
kunnen worden opgespoord.

• — Ondersteuning bij werk of re-integratie

Wanneer een werknemer kanker krijgt, kan hij behoefte hebben aan informatie, advies en ondersteuning op het gebied
van werk of re-integratie. De Ervaringsdeskundige Ambassadeurs van Kanker en Werk helpen hierbij, bijvoorbeeld in
de vorm van een gesprek of workshop. Ze zijn er voor werknemers-patiënten maar ook voor leidinggevenden, medewerkers HR en bedrijfsartsen. Sinds juni 2014 kun je een gesprek
met een Ervaringsdeskundige Ambassadeur aanvragen via
≥ www.kankerenwerk.nl/coach

• — Lekker brood als je kanker hebt

Chef-kok en smaakdeskundige Michael van ‘t Hoff van het
Ikazia ziekenhuis in Rotterdam heeft samen met de bakkers
van het Vlaamsch Broodhuys speciaal brood ontwikkeld voor
kankerpatiënten. Er is bijna een jaar aan gewerkt. Het resultaat: drie soorten brood met de smaken fris, hartig en zoet.
Door ingrediënten als zeezout, lavendel, peper en gember is
het brood voor kankerpatiënten wel smaakvol. Het brood is
te koop in de webshop van het Vlaamsch Broodhuys.

+
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

≥ www.vlaamschbroodhuyswebshop.nl

• — Nieuw:
patiëntenversie Richtlijn Lymfoedeem
Dankzij de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) is er nu ook een patiëntenversie van de Richtlijn Lymfoedeem. In de Richtlijn Lymfoedeem is vastgelegd wat
de meest wenselijke zorg is in geval van lymfoedeem. Deze aanbevelingen voor behandelaars zijn veelal wetenschappelijk onderbouwd. Bij het opstellen van een behandelplan raadplegen artsen
de richtlijn. Voor patiënten geeft een richtlijn een bepaalde kwaliteitsgarantie. De patiëntenversie van de richtlijn is te vinden op
≥ www.lymfoedeem.nl/pdf/Definitieve_richtlijn_lymfoedeem_p.pdf

B van Borstkankervereniging Nederland
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Opereren:
spaarzaam en effectief
Een borstoperatie is teamwork.
Naast de anesthesist, oncologisch
chirurg en operatieassistenten zijn
steeds vaker ook een plastisch
chirurg, radioloog, radiotherapeut
en patholoog direct bij de operatie
betrokken. Deze samenwerking is
nodig om met een zo spaarzaam
mogelijke ingreep een zo goed
mogelijk klinisch en cosmetisch
resultaat te bereiken.
Tekst: Peter Hamerslag ~
Foto’s: Anneke Hymmen,
CWZ/Richad Martens (foto Luc Strobbe) ~
Illustratie: Deborah van der Schaaf

C

hirurgie is een van de hoofdbehandelingen bij
borstkanker: vrijwel iedereen bij wie de artsen
een borsttumor vaststellen, wordt geopereerd.
Daar zijn goede redenen voor. Verwijdering van de tumor
voorkomt dat de ziekte van daaruit verder kan uitzaaien.
Als de borsttumor nog niet is uitgezaaid, kan verwijdering ervan leiden tot genezing. Als er uitzaaiingen zijn in
de lymfklieren in de oksel, kan verwijdering van de
tumor en behandeling van de aangedane lymfklieren
vaak ook leiden tot genezing. In dit geval zal na de lokale behandeling nog wel een zogenoemde systemische
therapie volgen. Dit is een behandeling die kankercellen
door het hele lichaam bestrijdt, zoals chemotherapie,
anti-hormonale therapie of immunotherapie.
In minder dan tien procent van de gevallen wordt niet
geopereerd. Deels gaat het dan om patiënten met een vergevorderde ziekte, waarbij er al uitzaaiingen zijn in bijvoorbeeld botten, lever of longen. Het verwijderen van
de borsttumor heeft dan alleen zin als er een lokaal probleem dreigt, bijvoorbeeld omdat de tumor door de huid
groeit. Een operatie zal ook vaak achterwege blijven bij
patiënten op zeer hoge leeftijd met een heel kleine tumor
die ook met andere middelen te beteugelen is. En bij patiënten bij wie vanwege andere aandoeningen een operatie
niet haalbaar is. Maar behoudens deze uitzonderingen,
zal een patiënt met borstkanker altijd worden geopereerd.
Voorafgaand aan de operatie

Veel patiënten willen, als er eenmaal een knobbel is ontdekt, daar zo snel mogelijk vanaf: zij ervaren de tumor
als een tijdbom. Hoewel begrijpelijk is deze angst vaak
niet nodig. Een gemiddelde borstkankercel deelt zich
eens per tweehonderd dagen, wat wil zeggen dat de
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Dit artikel kwam
tot stand met
medewerking van
de oncologisch
chirurgen dr. Ernest
Luiten, Amphia
ziekenhuis Breda;
dr. Hester Oldenburg,
Antoni van Leeuwen
hoek-Nederlands
Kanker Instituut en
dr. Luc Strobbe,
Canisius-Wilhelmina
Ziekenhuis
Nijmegen.
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Deborah van der Schaaf over haar illustratie:
Voor deze foto heb ik alle bloemblaadjes van
een hortensia uit elkaar getrokken, net als in een
zogenaamde explosietekening die als uitleg voor
technische apparatuur wordt gebruikt. In het
midden zie je het takje waar de bloemblaadjes aan
zaten. Dat doet me denken aan de vertakking van
de okselklieren. Alle losse onderdeeltjes vormen
gezamenlijk weer een harmonieus geheel. De
oorspronkelijke vorm van de bloem is bolvormig.
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tumor er meer dan een halfjaar over doet om in omvang
(gemeten in het aantal cellen) te verdubbelen. Dat betekent dat er meestal niet halsoverkop geopereerd hoeft te
worden. De patiënt en het behandelteam hebben de tijd
om de behandeling, waar de operatie deel van uitmaakt,
goed door te spreken en de opties af te wegen.
Eén van die opties is om voorafgaand aan de operatie
gedurende enkele weken of maanden zogeheten neoadjuvante systemische therapie te geven. Afhankelijk van
het type kanker kan dit chemotherapie, anti-hormonale
therapie en/of immunotherapie zijn. Er zijn drie belangrijke redenen om dit te doen. Allereerst zal de tumor in
omvang slinken als de medicijnen aanslaan. Hierdoor
komt soms een borstsparende operatie binnen bereik
waar die anders niet mogelijk was geweest, en hoeft bij
een sparende operatie ook minder weefsel te worden weggenomen, met een beter cosmetisch resultaat tot gevolg.
Ten tweede kan neo-adjuvante therapie eraan bijdragen
dat okselklieruitzaaiingen verdwijnen, waardoor een
okseloperatie of -bestraling achterwege kan blijven.
De derde reden is misschien nog belangrijker. Het doel
van de operatie is om de oorspronkelijke tumor te verwijderen voordat die kan gaan uitzaaien. Er kunnen zich
echter al kankercellen elders in je lichaam genesteld hebben zonder dat deze waarneembaar zijn. Vaak wordt
daarom na de operatie adjuvante systemische therapie
gegeven om eventuele micro-uitzaaiingen te vernietigen
voordat die zich kunnen ontwikkelen tot echte tumoren.
Maar hoe weet je of die therapie werkt als je de microuitzaaiingen niet kunt zien? Door systemische therapie
te geven voorafgaand aan de operatie, kan aan de reactie van de primaire tumor beoordeeld worden of bijvoorbeeld een specifieke chemotherapie werkt. Belangrijk
daarbij is dat ook bijwerkingen vaak beter worden verdragen als je weet dat de therapie aanslaat.
Borstsparende operatie of amputatie?

Meestal wordt borstkanker in een vroeg stadium ontdekt.
In dat geval is volledige genezing mogelijk door de tumor
te verwijderen. Dat kan met een borstsparende operatie,
waarbij alleen de tumor met een kleine marge van omliggend weefsel wordt weggenomen, of met een borstamputatie, waarbij al het borstweefsel wordt weggenomen.
Tegenwoordig wordt steeds vaker borstsparend geopereerd. Dit is mogelijk als de tumor niet groter is dan 3
tot 5 cm, afhankelijk van de grootte van de borst. Hoe
kleiner de borst, hoe moeilijker het is om sparend te
opereren. Als er meerdere tumoren zijn, dan is een sparende operatie mogelijk als deze binnen een gebied van
3 tot 5 cm liggen. Is de tumor groter, of zijn er meerdere
tumoren verspreid over de borst, dan is vaak alleen een
borstverwijderende operatie mogelijk.
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Luc Strobbe,
Canisius-Wilhemina
Ziekenhuis Nijmegen

De trends: niet snijden waar
bestralen even effectief is, een zo
klein mogelijk litteken en liever in
één ingreep dan meerdere
Dit is vaak ook de beste optie als de borst al eerder is
bestraald of als een eerdere sparende operatie geen succes opleverde. Bij patiënten met erfelijke borstkanker
met een mutatie op het BRCA1- of BRCA2-gen werd in
het verleden bijna altijd de borst verwijderd. Maar ook
bij deze patiënten blijkt een sparende operatie even veilig als een amputatie (zie het artikel over preventieve
operatie bij erfelijke borstkanker op p. 40).
Sommige vrouwen verkiezen toch een amputatie ook als
een sparende operatie mogelijk is. Het geeft hen een veiliger
gevoel of zij zien op tegen de bestraling die deel uitmaakt
van een borstsparende behandeling. Zonder radiotherapie
keert de tumor namelijk bij veertig procent van de vrouwen
binnen tien jaar terug. Met bestraling is dit maar bij vijf tot
tien procent van de vrouwen het geval. Daarmee is een
borstsparende operatie met radiotherapie even veilig (als
het gaat om terugkeer van de borstkanker) als een amputatie. Daarentegen kan radiotherapie vervelende bij-effecten
hebben, zoals hartschade. Laat je goed informeren over de
voor- en nadelen van beide behandelingen.
Borstsparende operatie

Het succes van een borstsparende operatie wordt door twee
dingen bepaald: is de tumor volledig weggenomen, en is
het resultaat cosmetisch aanvaardbaar? Het eerste is, vanzelfsprekend, het belangrijkst.

B Het blad over borstkanker
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Hester Oldenburg,
Antoni van
Leeuwenhoek-NKI
Ernest Luiten,
Amphia Ziekenhuis
Breda

Als de tumor te voelen is, kan deze door de chirurg zelfstandig worden verwijderd. Is de tumor niet te voelen,
dan wordt de plaats ervan door de radioloog gemarkeerd. Vaak gebruikt de radioloog hiervoor een draadje
dat met een weerhaakje in de tumor wordt geplaatst.
Het is ook mogelijk om de tumor te markeren door er
een licht radioactieve vloeistof in te spuiten. Bij een
recent ontwikkelde methode wordt in de tumor een heel
klein radioactief jodiumzaadje geplaatst, waardoor een
precieze lokalisatie mogelijk is. Ook kan, als de tumor
vooraf op de echo zichtbaar was, toepassing van echografie tijdens de operatie helpen bij de plaatsbepaling.
Een borstsparende operatie vereist een ziekenhuisopname van één tot twee dagen. De operatie gebeurt onder
volledige narcose en neemt zo’n 40 tot 120 minuten in
beslag, afhankelijk van wat er met de okselklieren wordt
gedaan. De chirurg snijdt de tumor weg met daaromheen een rand van gezond weefsel, de zogeheten resectiemarge. Deze resectiemarge zal na de operatie door de
patholoog worden onderzocht op de aanwezigheid van
tumorcellen. Als de snijranden schoon zijn (vrij van
tumorcellen), kan veilig worden aangenomen dat alle
kankercellen verwijderd zijn. Zo niet, dan zullen de
achtergebleven kankercellen alsnog operatief worden
verwijderd of door middel van bestraling vernietigd.
Het behandelteam zal bij een borstsparende operatie
ook moeite doen om een cosmetisch fraai resultaat te
bereiken: een zo onzichtbaar mogelijk litteken en een
zo mooi mogelijke vorm. Wanneer meer dan twintig
procent van het borstweefsel moet worden weggenomen, wordt bijna altijd samengewerkt met een plastisch
chirurg. Deze combinatie van oncologische en plastische

B van Borstkankervereniging Nederland

Steeds vaker wordt gekozen
voor bestralen van de oksel in
plaats van opereren
chirurgie wordt oncoplastische chirurgie genoemd. In
veel gevallen kan de tumor ook worden bereikt via een
sneetje rond de tepelhof. Soms is het mogelijk om de
snee in een huidplooi aan de onder- of zijkant van de
borst te maken, net als bij een borstverkleining of -vergroting. Dit wordt “nearly invisible lumpectomy”
genoemd. De plek waar weefsel is weggenomen, kan
“opgevuld” worden door het omliggende weefsel wat
los te maken en vervolgens naar elkaar toe te schuiven
en vast te hechten. Op deze wijze wordt voorkomen dat
in de borst een holte achterblijft die een lelijke vervorming kan veroorzaken.
Borstverwijderende operatie

Er zijn twee soorten borstverwijdering. Bij een ablatio
wordt alleen het borstweefsel verwijderd, bij een amputatie ook de okselklieren. Beide termen worden trouwens
vaak door elkaar gebruikt. De keuze hangt af van de status
van de lymfklieren. Meer daarover hieronder.
In beide gevallen wordt al het borstweefsel verwijderd tot
op de grote borstspier. De spier zelf blijft ongedeerd, tenzij
de tumor daar dicht tegenaan ligt; in dat geval kan het
nodig zijn dat de chirurg ook wat van de spier wegneemt.
Ook deze operatie vindt plaats onder volledige narcose.
Een ablatio duurt ongeveer een uur, een amputatie anderhalf uur. Om wondvocht af te voeren worden soms één of
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twee drains geplaatst, die één tot zeven dagen blijven zitten.
Bij een borstverwijdering is vaak een reconstructie
mogelijk. Dit kan in een later stadium, maar in steeds
meer ziekenhuizen ook al tijdens dezelfde operatie.
Direct reconstrueren geeft vaak een mooier resultaat,
mede omdat de huid gespaard kan worden, maar is niet
altijd mogelijk. Meer over borstreconstructie lees je op
pagina 28.
De schildwachtklierprocedure

Tijdens of voorafgaand aan de operatie zal vaak een
zogeheten schildwachtklierprocedure worden uitgevoerd. Hierbij wordt de schildwachtklier (ook wel
poortwachterklier genoemd) verwijderd. Dit is de eerste
lymfknoop waarin het lymfvocht uit het gebied rond de
tumor zich verzamelt en gefilterd wordt. Als er cellen
van de tumor via de lymfkanalen zijn uitgezaaid, dan
worden die in de schildwachtklier gevonden. Worden
in de schildwachtklier geen kankercellen gevonden, dan
zullen er ook in de rest van de oksellymfklieren geen
uitzaaiingen zijn.
Of de schildwachtklier verwijderd wordt, hangt af van
een aantal factoren. Als de kanker zich in een gevorderd
stadium bevindt (invasief carcinoom), wordt de schildwachtklier altijd voor onderzoek weggenomen. Als de
tumor zich nog in een rustig voorstadium bevindt, wat
wil zeggen dat de kankercellen nog niet zijn doorgegroeid
in het naastgelegen bindweefsel of in lymf- en bloedvaten
(carcinoma in situ), kan de procedure vaak achterwege
blijven. Bij zo’n voorstadium zal de schildwachtklier wel
worden weggenomen als de patiënt jong is, als er sprake
is van een onrustig stadium van carcinoma in situ, als de
tumor voelbaar of groter dan vijf centimeter is of als de
echografie van de oksel verdachte plekken laat zien.
De schildwachtklier wordt gevonden door in (de buurt
van) de tumor een licht radioactieve stof in te spuiten.
Dit gebeurt vaak een dag of minstens enkele uren voor
de operatie. De chirurg kan met speciale apparatuur
zien naar welke lymfklier – of lymfklieren, want het
kunnen er ook meer zijn – de radioactieve stof wordt
afgevoerd. Als er tumorcellen door het lymfvocht zijn
meegevoerd, dan hebben die dezelfde route gevolgd.
Tijdens de operatie wordt vaak ook nog een kleurstof
in de tumor ingespoten als tweede methode om de
schildwachtklier(en) op te sporen.

de schildwachtklier schoon is, wordt de oksel verder
met rust gelaten. Worden er kankercellen in aangetroffen, dan moet de rest van de oksel ook behandeld worden en zal na afloop van de behandeling bijna altijd
aanvullende systemische therapie worden gegeven.
De oksel kan operatief behandeld worden, maar het
gebeurt steeds vaker ook met radiotherapie. Tot voor
kort was een volledige okselklierdissectie de standaard.
Hierbij worden alle (tien tot dertig) lymfklieren van de
oksel weggenomen. Deze ingreep kan echter vervelende
gevolgen hebben, zoals een doof gevoel onder de arm,
pijn, bewegingsbeperking en lymfoedeem. Steeds vaker
wordt er daarom voor gekozen om de oksel niet operatief te behandelen maar te bestralen. Uit onderzoek is
gebleken dat dit bij een bepaalde groep patiënten even
effectief is als verwijdering van alle klieren, terwijl er
minder nadelige gevolgen zijn.
Tot slot

Niet snijden waar bestralen even effectief is, streven naar
een zo klein en verborgen mogelijk litteken, en liever in
één ingreep doen waar vroeger meerdere operaties nodig
waren – dat zijn de trends. Ondanks dat alles is het
succes van elke operatie in hoge mate afhankelijk van
de bedrevenheid en ervaring van het behandelteam. Om
deze reden stellen Zorgverzekeraars Nederland en de
Nederlandse Vereniging van Heelkunde (de beroeps
vereniging van chirurgen) minimumkwaliteitseisen aan
ziekenhuizen die borstkankeroperaties uitvoeren, onder
andere dat minstens vijftig operaties per jaar worden
uitgevoerd (www.minimumkwaliteitsnormen.nl). De
normen zijn overigens onderwerp van debat. Borstkankervereniging Nederland vindt dat er per ziekenhuis
zeker honderd operaties per jaar nodig zijn om ook voor
de minder vaak voorkomende soorten borstkanker voldoende ervaring en expertise te hebben.

Meer informatie
≥ w ww.borstkanker.nl/chirurgie
≥ w ww.b-bewust.nl/chirurgie_5_5 (Patiëntenversie van de
Richtlijn Mammacarcinoom)
≥ w ww.b-bewust/nl/diagnose_en_behandeling/vragenlijst
(Bevat voorlichtingsfilm en de mogelijkheid om je eigen
checklist samen te stellen ter voorbereiding op het gesprek
met je artsen)

Opereren of bestralen van de oksel

≥ w ww.chirurgenoperatie.nl

De schildwachtklier wordt door de patholoog onderzocht op de aanwezigheid van tumorcellen. Dat gebeurt
binnen een week na de operatie (soms zelfs tijdens de
operatie met het zogenoemde vriescoupeonderzoek). Als

≥ w ww.monitorborstkankerzorg.nl
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≥ Het borstkankerboek van Hester Oldenburg et al. Uitgeverij
Thoeris, 5e herziene druk, 2013. ISBN 978-90-722-19 886
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mannen met borstkanker

Grofweg een op de vijf Nederlandse mannen bij wie in de periode tussen 1989 en 2009
borstkanker is geconstateerd en die zich op erfelijkheid hebben laten testen, heeft een
afwijking in het BRCA-gen. Dit blijkt uit een door Pink Ribbon gefinancierde studie die de
Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) heeft verricht. Prof. dr. Christi van Asperen, afdelings
hoofd Klinische Genetica van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), licht toe.
Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto: Anneke Hymmen

Erfelijkheidsonderzoek bij mannen
met borstkanker toont aan:

Meer informatie
≥ www.borstkanker.nl/mannen_en_
borstkanker of
info.mannen@borstkankervereniging.nl
Gesprekken met je (huis)arts of verpleegkundige kun je voorbereiden door je eigen
checklist samen te stellen op
≥ www.b-bewust.nl/bereid_je_voor

Laat je
(familie)
testen!

Meer informatie over erfelijke borstkanker op
het Congres BRCA ‘Belast met erfelijke borst- en
eierstokkanker?’ op 27 september 2014 en op
≥ www.brca.nl
Meedoen aan de vervolgstudie?
Dat kan als je recent de diagnose borstkanker
hebt gekregen.
≥ Kijk op www.kankeronderzoek.info bij
ProspMaleBC en neem contact op met je arts.

Prof. dr. Christi van Asperen
(LUMC) onderzoekt erfelijke
borstkanker bij mannen.

‘W

e zijn’, zo zegt ze, ‘constant op
zoek naar therapieën om mannen
met borstkanker beter te kunnen
behandelen. Tegelijkertijd zoeken we naar manieren om de ziekte te voorkomen. Beide vergen
intensief onderzoek. De studie die we recent
hebben afgerond, concentreerde zich op de ongeveer 1500 mannen die in genoemde periode
hoorden dat ze borstkanker hadden. 22 procent
hiervan liet zich testen op een afwijking in het
BRCA-gen. Bij drie procent daarvan werd een
BRCA1-mutatie en bij vijftien procent een BRCA2mutatie aangetroffen. Dat is bijna een vijfde deel
van de geteste mannen. Uit het oogpunt van
preventie is het dus belangrijk dat familieleden
van de mannen die het treft nog beter in de gelegenheid worden gesteld om zich te laten testen
en desgewenst extra controles te ondergaan.’
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Unieke samenwerking
Haar onderzoek was onderdeel van een
grotere studie door BOOG en de European
Organisation of Research and Treatment of
Cancer naar betere behandelingsmethoden
voor mannen met borstkanker. Hiervoor zijn
voor Nederland gegevens en weefsels verzameld uit de landelijke registraties van de
Nederlandse Kanker Registratie en het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief. De gegevens over erfelijkheid
komen behalve uit de eigen LUMC-database,
uit de databases van de acht overige Nederlandse klinisch genetische centra. ‘Die
samenwerking’, oordeelt Van Asperen, ‘was
erg goed. Het unieke hiervan ten opzichte
van andere landen is dat we in Nederland
echt alle data op tafel kunnen krijgen.’

Publiciteit
Op de vraag of 22 procent van het aantal
mannen dat zich in het verleden heeft laten testen niet wat laag is, antwoordt de
klinisch geneticus: ‘Ja. Daarom willen we in
een vervolgstudie zoveel mogelijk mannen
die nu voor het eerst de diagnose borstkanker krijgen, betrekken en attenderen op erfelijkheidsonderzoek. Omdat deze mannen
in alle ziekenhuizen van Nederland kunnen
worden gediagnosticeerd, willen we aan dit
vervolgonderzoek, waarvoor we opnieuw
steun krijgen van Pink Ribbon, zoveel mogelijk publiciteit geven. Want echt, alle mannen met borstkanker zouden zichzelf moeten laten testen op een BRCA-mutatie. En
indien aangetoond, ook hun familie.’
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B-trokken

Wandelen voor
borstkankeronderzoek
Tekst: Esther Smid – Foto’s: Suzanne Blanchard

Anneke Kostelijk, Monique Helfrich en Erik de Maijer
zetten zich met hun Team Piece of Cake al acht jaar in
voor A Sister’s Hope. Deze stichting organiseert jaarlijks
een zestig kilometer lange wandeling in oktober.
Monique Helfrich (rechts): ‘Ik wil niet machteloos toezien
hoeveel mensen borstkanker krijgen. Het is voor ons
bovendien ‘a piece of cake’ om geld in te zamelen en
zestig kilometer te wandelen.’

M

onique Helfrich (50) loopt vanaf 2007 mee
met A Sister’s Hope, dit jaar voor de achtste keer. ‘Gelukkig komt er geen borstkanker voor in mijn familie of directe
vriendenkring, maar op de basisschool van mijn kinderen
waren destijds drie moeders met borstkanker. Ik trok me
dat vreselijk aan. Toen ik door een kennis werd gevraagd
A Sister’s Hope te sponsoren, besloot ik zelf ook mee te
lopen. Eindelijk kon ik wat doen! Het geld gaat direct en
volledig naar onderzoek, dat vind ik heel belangrijk.’

‘Ik wil niet machteloos
toezien hoeveel mensen
borstkanker krijgen’
MONIQUE HELFRICH

Taartenactie

Elke deelnemer aan A Sister’s Hope 60K moet 1500
euro meenemen. Monique probeerde op feestjes en bij
verenigingen mensen te enthousiasmeren. ‘Ik ging dan
collecteren nadat ik had uitgelegd waarom ik me voor
dit doel wilde inzetten. Mensen gaven soms maar een
paar euro; dat schoot niet op. Toen begon ik op het
jaarlijkse nazomerfeest in Sint Pancras met een taartenactie: ik riep mensen op om een taart naar mijn
kraam te brengen, die ik dan met koffie of thee verkocht voor het goede doel. Het bleek een geweldig
succes; hiermee haalde ik een groot deel van het benodigde geld binnen.’
Omdat het de eerste geslaagde actie was, werd de taartenactie de naamgever van het team. Nog steeds haalt Team
Piece of Cake elk jaar met de taartenactie veel geld op.

we hadden lege-flessen-acties in supermarkten en we
organiseerden in 2011 het Eat, Beat en Meet Event.
Tweehonderd mensen genoten van live muziek, eten
en drinken en een veiling. Deze grote sponsoractie
bracht € 19.750 op. Maar het binnenhalen van sponsorgeld ging nóg beter toen Monique’s man Erik ook
mee ging helpen!’

Uitbreiding

Tandengoud

Anneke Kostelijk (60) zag op televisie dat A Sister’s
Hope fondsen werft voor wetenschappelijk borst
kankeronderzoek. Het sprak haar aan; ze had toen net
zelf de diagnose borstkanker gekregen. Toen ze in de
plaatselijke krant een artikel las over het team van
Monique nam ze contact met haar op. ‘Ik besloot me
aan te sluiten bij Team Piece of Cake en heb inmiddels
drie keer meegelopen. De eerste keer schreef ik een
brief aan familie en vrienden. Iedereen was nog zo ontdaan van het feit dat ik zelf ook net borstkanker had
gehad, dat ik het geld zo bij elkaar had. We organiseerden ook allerlei acties; we verkochten roze spulletjes
en zelfgemaakte boeketten op verschillende markten,

Erik de Maijer (50), man van Monique, steunde voorheen het Rode Kruis met het tandengoud dat hij in zijn
tandartspraktijk verzamelde. ‘Als er een kroon verloren
gaat en de patiënt wil die kroon niet meenemen, sparen
wij dat op. Goud heeft natuurlijk een bepaalde waarde.
Toen mijn vrouw zich zo intensief ging inzetten voor A
Sister’s Hope, besloot ik het tandengoud voortaan voor
dit goede doel te bewaren. Het eerste jaar leverde dat
€ 800 op. De meeste patiënten laten hun kroon bij ons
achter wanneer ze horen dat het direct ten goede komt
aan borstkankeronderzoek. Ik ben zelf ook ontzettend
gemotiveerd; mijn oma overleed aan borstkanker toen
ik nog een kind was en ik besef heel goed dat één op de
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B-trokken

‘Ik voelde me een
overwinnaar en
was trots dat ik
de wandeltocht
had volbracht’
ANNEKE KOSTELIJK

acht vrouwen, ook in mijn praktijk, borstkanker krijgt.’
Erik besloot op congressen en lezingen ook collega’s te
vragen om hun tandengoud voor A Sister’s Hope op te
sparen. Inmiddels doen er veertig tandartsen uit het hele
land mee. Ze kunnen hun tandengoud opsturen naar
het gratis antwoordnummer van de praktijk van Erik.
‘Op deze manier halen we met elkaar duizenden euro’s
per jaar op. De teller voor dit jaar staat al op ruim
€ 33.000!’
De wandeltocht

De samenstelling van Team Piece of Cake wisselt ieder
jaar, maar Monique is een vaste factor. ‘Ik wandel
graag en het is bovendien goed voor mijn osteoporose.
Maar de belangrijkste drijfveer is de doelstelling van
A Sister’s Hope.’
Elke eerste vrijdag van de maand traint Team Piece of
Cake gezamenlijk. ‘We lopen dan 20 tot 25 kilometer’,
zegt Anneke, ‘en we doen ook gezamenlijk mee aan de
Wandelvierdaagse van Alkmaar. Als je goed traint, goede schoenen en sokken draagt, haalt iedereen die zestig
kilometer, al is het strompelend.’
Erik gaat ter voorbereiding een paar keer lopend naar
zijn werk, vier kilometer verderop. ‘Ik sport veel en loop
dit jaar voor de derde keer mee. Andere jaren hielp ik
samen met Ton (Annekes man) en Jan en Tony (mannen
van onze trouwe teamleden Aleida en Sandra) achter de
schermen mee met de organisatie van het evenement.’
‘Onderweg is de sfeer heel gezellig’, vertelt Monique.
‘Iedereen praat met elkaar. Het gaat niet om winnen of
een tijd neerzetten, maar het gaat erom dat we die zestig
kilometer met elkaar uitlopen. Ik vind het heerlijk om
twee dagen alleen maar te hoeven wandelen; met je blik
op oneindig loop je lekker door de natuur. Het is ieder
jaar weer een fijne afronding van een intensieve periode
van fondsenwerven.’
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Volgens Erik is het sociale gebeuren heel belangrijk.
‘We lopen echt als team en wachten op elkaar.
’s Avonds is er een maaltijd, een borrel en live muziek.
Vrijwilligers geven massages. Het is echt heel goed
georganiseerd!’
De finish

Op de tweede dag eindigt de wandeltocht in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Alle deelnemers en vrijwilligers lopen samen het stadion in. ‘Het is ontroerend om
je familie daar te zien staan’, vertelt Anneke. ‘Iedereen
vindt het toch een hele prestatie. De ‘survivors’ mogen
altijd op het podium staan. Eigenlijk hoefde dat voor
mij niet zo, maar ik heb het toch gedaan. Ik voelde me
toen wel een overwinnaar en was trots dat ik de wandeltocht had volbracht.’ Erik: ‘De finish is een beladen
moment met veel blijdschap en ontroering. Heel bijzonder.’ ‘Het is inderdaad heel emotioneel’, zegt Monique,
‘of je nou wel of geen borstkanker hebt gehad.’
Tandengoud kan verstuurd worden aan: EDM Tandartsen,
Antwoordnummer 83101, 1830 VA Koedijk.

Stichting A Sister's Hope
A Sister’s Hope organiseert verschillende evenementen om
gelden op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar
borstkanker. In de afgelopen zeven jaar is ruim 4,5 miljoen
euro opgehaald. Komend jaar zal de opbrengst onder meer
besteed worden aan de 'TEASTBREAST-studie' (LUMC) en het
onderzoek 'Unraveling site-specific breast cancer metastasis'
(UMC Utrecht).
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‘Voor groot drama staan
we allebei te veel met de
voeten op de grond’

Stap voor stap naar het
einde van de tunnel
Voor sommigen is de diagnose borstkanker niet te bevatten. Voor
anderen stort een wereld in. Maar er zijn ook mensen die heel nuchter
met de onheilstijding omgaan. Carlo Bakker is zo iemand. Zeven jaar
geleden hoorde zijn vrouw Dorothy dat ze borstkanker had. ‘Vanaf dat
moment gingen we stap voor stap naar het einde van de tunnel.’
Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto: Martijn de Vries
‘Voor groot drama staan wij allebei teveel met de voeten op
de grond. Dus toen Dorothy de diagnose kreeg, hebben we
gelijk heel praktisch gehandeld. Natuurlijk waren we geschrokken, en natuurlijk waren we in het begin best verdrietig, maar we bleven daar niet in hangen. We wilden oplossingen en gingen daarnaar op zoek. Misschien is dat wel de
Rotterdamse manier. Ik werk op een kraan in de haven,
Dorothy in de verpleging. Ons hele leven bestaat uit aanpakken. Dus toen er een knobbeltje was, lieten we dat weghalen. Vervolgens lieten we ons adviseren. Daarna kwamen
de bestralingen, vervolgens de chemo en een borstreconstructie. Alles op zijn tijd. Voor mij had die reconstructie trou-
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wens niet gehoeven, want met of zonder borsten, voor mij blijft
zij Dorothy. Die ingreep was een ramp. Maar ook toen ging ze
niet bij de pakken neerzitten hoor. Ze is zo sterk. En haar doorzettingsvermogen werd beloond. Nu heeft Dorothy, met dank
aan de specialisten in Gent, weer een prachtig paar borsten.
Haar ziekte was erfelijk, ja. Ze heeft een afwijking aan het
BRCA-gen. Onze kinderen, twee jongens en een meisje van
14, 16 en 18 jaar oud, beslissen straks zelf of ze zich laten testen. Dat hebben we zo met hen afgesproken. Je kunt zeggen
dat we als gezin het dal hebben gezien, maar we zijn er ook
samen uitgeklommen. Volgens mij ligt er nu een mooi leven
voor ons.’
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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: Lineke Eerdmans ~ Foto: Anneke Hymmen

Antikankermiddel
op maat
Chemotherapie vooraf getest op tumorweefsel

J

aarlijks krijgen ongeveer drieduizend vrouwen te maken met uitgezaaide borstkanker. Slechts een deel reageert op antikankerbehandeling. Gemiddeld ervaart de helft wel
de bijwerkingen, maar geen effect op de tumor.
Prof. dr. Emile Voest ( Antoni van Leeuwenhoek)
en prof. dr. Hans Clevers (NKI en Hubrecht Instituut) doen onderzoek naar de mogelijkheid
om buiten het lichaam te beoordelen of specifieke middelen zinvol zijn voor de individuele
patiënt. De hoop is dat op grond van dit onderzoek patiënten met uitgezaaide borstkanker
een behandeling op maat kunnen krijgen.
Wat houdt dit onderzoek in?
In het kader van dit onderzoek worden de tumoren van tachtig borstkankerpatiënten met
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uitgezaaide borstkanker behandeld met een
antikankermiddel (chemotherapie). Van
patiënten wordt voor de start van de behandeling een stukje weefsel (biopt) van een uitzaaiing weggenomen, waaruit tumor organoids
gekweekt worden. Dit is een kweek van oneindig delende kankerstamcellen. Via deze
speciale kweektechniek, ontwikkeld door Clevers, kunnen tumor organoids langdurig in
kweek gehouden worden. Daardoor kunnen
ze buiten het lichaam blootgesteld worden
aan de betreffende chemotherapie. Voest:
‘Dankzij de financiële steun van Pink Ribbon
kunnen we de eerste fase van het onderzoek
doen. De huidige DNA-analyses kunnen nauwelijks voorspellen welke chemotherapie de
juiste is voor een bepaalde tumor. Organoids

zouden dit mogelijk wel kunnen, dat maakt dit
onderzoek heel interessant.’
Wat zijn de toekomstige voordelen voor
patiënten?
‘Doordat we patiënten niet langer hoeven bloot
te stellen aan therapieën die niet voldoende
werken maar wel bijwerkingen geven, neemt
de kwaliteit van leven toe. Ook wordt de behandeling effectiever waardoor patiënten langer
leven. In de huidige fase van het onderzoek
krijgen patiënten de behandeling die op dat
moment als de meest effectieve wordt gezien.
We behandelen tegelijkertijd de tumor organoids uit het biopt van de patiënt. Als blijkt dat
de patiënt en de organoids op dezelfde manier
op de behandeling reageren, dan heeft deze
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Pink Ribbon

methode grote potentie. Dan kunnen we op den
duur eerst het biopt behandelen, en als we zien
welke behandeling het meest effectief is, behandelen we daarna de patiënt daarmee.’

dig, we hebben één of meermalen borstkanker
gehad. En we spreken veelvuldig met lotgenoten. Dat is een aanvulling op de wetenschappelijke benadering van artsen.’

Wat is de impact en relevantie voor de
borstkankerpatiënt?
Margot Haenen, lid van de Patiënten Advies
Raad: ‘Er is bij borstkanker heel veel overbehandeling. Radio- en chemotherapie worden
vaak voor alle zekerheid toegepast. Dit is heel
belastend voor de patiënt, mede omdat de
behandeling gevolgen op de lange termijn kan
hebben. De hoop is dat er ooit een genezende
behandeling komt. Het is van groot belang dat
onderzocht wordt wat echt helpt bij uitgezaaide borstkanker. Een behandeling op maat zou
geweldig zijn. Patiënten die nu slecht reageren
op behandelingen, ervaren slechts de bijwerkingen. Het doel van de onderzoeken moet
zijn dat dit niet meer de dagelijkse praktijk is.’

Waarin ligt de uitdaging bij dit onderzoek?
Voest: ‘De uitdaging ligt erin bij een biopt voldoende materiaal te verkrijgen om organoids
succesvol uit te laten groeien. Er moeten voldoende tumorcellen in zitten om uit te groeien.
Lukt het om met organoids te voorspellen hoe
iemand op chemotherapie reageert, dan is
het zaak om dit proces te versnellen zodat
patiënten niet lang hoeven wachten op hun
individuele behandeling.’

Op welke termijn kunnen we verwachten
dat dit onderzoek invloed heeft op de
behandeling?
Voest: ‘We hopen op een dag deze techniek
te kunnen inzetten om mensen te genezen.
Dat zal nog zeker vijf tot tien jaar duren. In
de komende jaren ligt de nadruk op het leveren van bewijs dat organoids inderdaad
voorspellende waarde hebben. We hebben
op dit moment twee tot drie maanden nodig
om de testen uit te voeren. Als de onderzoeksuitslagen echt zo goed zijn als we hopen,
dan wordt snelheid heel belangrijk. Een paar
maanden wachttijd is voor sommige patiënten al te lang.’

‘Dankzij de financiële steun van
Pink Ribbon kunnen we de eerste fase
van het onderzoek doen’ EMILE VOEST

Wat is de rol van de Patiënten Advies Raad
van Pink Ribbon voor dit onderzoek?
Haenen: ‘Patiëntenparticipatie is actueel en
noodzakelijk. De Patiënten Advies Raad geeft
aanbevelingen bij de selectie van onderzoeken
die Pink Ribbon financiert. Wij maken ons hard
voor onderzoeken die kijken naar welke behandeling daadwerkelijk helpt en waarbij het
belang van de patiënt voorop staat. Het onderzoek van Voest en Clevers is hierin veelbelovend en we hopen dat zij met hun team de
verwachtingen op termijn kunnen waarmaken.
Alle leden van de raad zijn ervaringsdeskun-

Stichting Pink Ribbon financiert
dit onderzoek
Stichting Pink Ribbon vraagt aandacht voor
borstkanker. Aandacht voor de
borstkankerpatiënt van vandaag die de juiste
behandeling en optimale begeleiding verdient.
Daarom financiert Pink Ribbon projecten en
onderzoeken zoals deze op het gebied van
behandeling, nazorg en langetermijneffecten
van borstkanker. Met als doel een beter en
langer leven voor de borstkankerpatiënt. Voor
het onderzoek is in totaal € 466.600 nodig.
≥ www.pinkribbon.nl

Emile Voest is medisch directeur van het Antoni van Leeuwenhoek en het
Nederlands Kanker Instituut.
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B-jubeld

Pareltjes

04

In deze rubriek vind je iedere keer mooie initiatieven
en leuke spullen. Dit keer met ideeën voor buiten.
Want buiten is het leuker, wat je ook doet: bewegen,
eten of mooie dingen kijken.
Stuur je eigen pareltjes op naar
redactie@borstkanker.nl
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Foto: Trudie Huijgen
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01. IK - het fotoboek dat niet over borstkanker gaat. Een fotoboek met 70 portretten - over moed, kracht en charisma. Michel Grollé, € 34,95. Van
elk boek gaat € 5,- naar borstkankeronderzoek. www.shop.michelgrolle.nl 02. “De Ingreep” is een medische thriller, met psychologe en
borstkankerpatiënt Mensje in de hoofdrol. Carla de Jong, Uitgeverij AW Bruna, ISBN 9400 502 842, € 19,95. 03. Bij Sjiek Boutique kun je terecht
voor stylingadvies, workshops en luxe vintage kleding. Het credo van eigenaar Saskia Ebeli: Met durf om je uit te spreken in je kleding ontstaat een
chemie die je vleugels kan geven. Lees ook het interview met Saskia op pagina 32. www.sjiekboutique.nl 04. Leef je uit in de natuur op de Landelijke
Natuurwerkdag op 1 november! Je hoeft niet per se hout te hakken, voor iedereen is er een klus naar vermogen, overal in Nederland.
www.natuurwerkdag.nl 05. Dit is geen toilettasje, maar een theetasje! Je hoeft je favoriete smaakje nooit meer te missen. In de Tea Clutch zitten
losse thee en vijftien theefilters, handig voor waar je ook bent. € 5,95 www.teabar.nl 06. Niet alleen de stijl van de Pink Ribbon armband 2014 is
nieuw. Bij aankoop heb je ook de keuze waaraan je donatie wordt besteed: aan onderzoek naar uitgezaaide borstkanker of naar personalised medicine
ter voorkoming van overbehandeling. € 12,95 waarvan € 6,- voor onderzoek. Nieuw: ook voor mannen 07. Heb je geen puf of zin om iets lekkers
te bedenken en ook nog boodschappen te doen? Bestel een krat vol gezonde inspiratie, met alles erin! Bijvoorbeeld hier: www.dekrat.nl,
22
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08

Foto's: Reinier van der Linden

09

Foto: Floor Nijdeken

Foto: Frieda Mellema

10

13
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www.streekbox.nl, www.kistjevolsmaak.nl, www.degroenelekkerbek.nl, www.thegeenbee.nl 08. “It could have been you.... If it hadn’t been me”.
Fotograaf Reinier van der Linden volgde een borstkankerpatiënt tijdens de periode van chemotherapie. Het boek is chronologisch ingedeeld.
D’ Jonge Hond, ISBN 978 94 91525 261, € 37,50 09. Tijdens een wildplukwandeling leer je wat er aan eetbaars te vinden is in de natuur. Daarna
kun je ervaren welk effect yoga op je energieniveau kan hebben. Vitaal als nooit kom je terug van dit dagje weg van de gebaande paden. Workshop
Wildplukken, yoga en vitaliteit, 17 oktober en 14 november. www.casaforesta.nl 10. Hersenmist als gevolg van hormonale therapie bestaat. Voor
alle vrouwen die tamoxifen slikken heeft Misegura onder de naam Mimemori® stickervellen ontwikkeld die precies over de medicijnstrip passen
zodat je ziet op welke dag je de laatste pil hebt geslikt. € 17,95 voor een half jaar. www.misegura.nl 11. Heb je zin in afleiding? Wil je je vergapen aan
alles wat mooi is? Ga dan naar hét event voor design, toegepaste kunst en food. 28-30 november in Amsterdam. www.meesterlijk.nu voor het hele
programma. 12. Stichting Leun op Mij biedt vrouwen met een eigen zaak (financiële) hulp in de vorm van een renteloze lening als ze getroffen
worden door (borst)kanker zodat hun bedrijf blijft bestaan. www.leunopmij.nl of bienekedrenth@me.com 13. Je wordt er niet dikker van, wel
vrolijk. Althans, wij wel. Frietvorkje als hanger. Via www.zeldzaammooi.com of facebook/onedayshopp
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BVN-project

Uitgezaaid maar niet
uitbehandeld
Dat je van uitgezaaide
borstkanker niet kunt
genezen, betekent nog
niet dat je geen
behandeling hoeft te
krijgen. Aan BVN de taak
deze groep patiënten
beter te informeren, hen
bijeen te brengen en de
kwaliteit van zorg voor
hen te verbeteren. Hoe
is het gesteld met deze
zorg en wat doet BVN?
Tekst: Jac. Janssen
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’L

ange tijd was iedereen vooral bezig
met behandeling. Maar zorg en begeleiding zijn ook belangrijk voor
mensen met uitgezaaide borstkanker, ook
nadat de hoofdbehandeling is afgesloten’,
zegt Marga Schrieks, programmamanager
kwaliteit van zorg bij BVN. BVN werkte aanvankelijk vooral áchter de schermen voor
deze groep, intussen is er in de hele organisatie meer aandacht en actie. ‘Dat was nodig, want door verbeterde medicatie leven
mensen langer. Zij hebben behoefte aan
extra ondersteuning.’
Betrouwbare informatie
Informeren is daarom de eerste taak die
BVN zich stelt. De informatie op www.borstkanker.nl is uitgebreid. Op www.B-bewust.
nl/bereid_je_voor kun je een persoonlijke
checklist samenstellen aan de hand van
themalijsten met voorbeeldvragen. Eén van
de thema’s is uitgezaaide borstkanker. Zo
kun je gesprekken met je (huis)arts of verpleegkundige goed voorbereiden. Ook
staat er een voorlichtingsfilm over uitgezaaide borstkanker op. Deze sites én het
blad B bieden actuele info. Sinds 2012 organiseert BVN bovendien jaarlijks de thema-

bijeenkomst “hoop & vrees“ die door deelnemers is beoordeeld met een 8. Dit jaar
heeft deze bijeenkomst als thema “kiezen
voor kwaliteit“. Specialisten informeren over
de nieuwste medische ontwikkelingen en
over thema’s zoals voeding, palliatieve zorg,
contact met de behandelaars en zingeving.
Mensen bij elkaar brengen
Naast informatie biedt deze landelijke
themadag ook ruimte om ervaringen met
lotgenoten uit te wisselen, net als op de regionale bijeenkomsten die BVN faciliteert en
die door actieve leden worden georganiseerd (zie kaders). De deelnemers praten
over wat ze lastig vinden; hoe zij met hun

‘Naast levensvragen
mag er ook aandacht
zijn voor stervens
vragen, psychisch en
medisch’
DEELNEMER THEMADAG
HOOP & VREES 2013
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‘Heel fijn om een speciale dag voor
onze groep te hebben. Het voelt
veilig om onder elkaar te zijn’
DEELNEMER THEMADAG
HOOP & VREES 2013

veranderde leven omgaan. Het fijne van lotgenotencontact blijkt dat je je niet groot
hoeft te houden en dat je aan een half
woord genoeg hebt. Mensen herkennen situaties bij elkaar, geven elkaar tips en ondervinden zo steun van elkaar.
Betere zorg
BVN stelt zich tot doel de kwaliteit van zorg voor
mensen met uitgezaaide borstkanker te verbeteren. Dat doet ze op verschillende manieren.
Onder de naam B-optimaal heeft BVN een lijst
samengesteld met streefdoelen vanuit patiëntenperspectief: inzage in dossiers, behoud van
regie, een vast aanspreekpunt in alle behandelfasen en een goed multidisciplinair overleg
óók voor mensen met uitgezaaide borstkanker.
Punten die verder worden geconcretiseerd in
bijvoorbeeld de Monitor Borstkankerzorg, en
die meewegen in de herziene richtlijn Mammacarcinoom (die specialisten landelijk moeten aanhouden bij de behandeling van borstkanker) en de Huisartsenrichtlijn. Met artsen en
verpleegkundigen zoekt BVN naar indicatoren
om (na)zorg in ziekenhuizen te beoordelen.
Ook nemen twee mensen met uitgezaaide
borstkanker namens BVN deel aan de groep
ervaringsdeskundigen die meedenkt over wetenschappelijk onderzoek. Concreet pleit BVN
voor goede beschikbaarheid van levensverlengende medicijnen en informatie die nodig is bij
het maken van keuzes.
Zorg in Nederland: meer samenspraak
‘Ondanks stijgende overlevingskansen van
alle borstkankerpatiënten, overlijdt 25 tot 30
procent helaas aan deze ziekte. De zorg
voor hen is in Nederland zeker niet slecht’,
schetst medisch oncoloog en expert op dit
gebied prof. dr. Epie Boven. ‘De internist-oncoloog coördineert de behandeling en begeleidt de zieke. In gesprek met de patiënt
wordt bepaald hoe diens verdere leven eruit
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gaat zien en welke andere zorgverleners nodig zijn. Kwaliteit van leven is belangrijk voor
een zinvol leven naast de behandeling. Goede communicatie tussen patiënt en arts is
essentieel. Tijdens de actieve behandeling
worden ook maatregelen genomen om
ziekteklachten te verlichten of bijwerkingen
van een behandeling te verminderen. Pijnmedicijnen worden beter en steeds meer
ziekenhuizen hebben een pijnteam.’
Verdere verbetering is te behalen met nog
specifiekere bepaling van het type borstkanker en afstemming van de medicatie daarop. ‘Het is nog altijd moeilijk voorspelbaar
hoe een individuele patiënt reageert op een
medicijn. Tijdens de behandeling wordt een
uitzaaiing vroeger of later resistent. Kankercellen kiezen een andere overlevingsroute,
waardoor het ziekteproces weer actief
wordt. Om deze routes te leren begrijpen is
meer weefselonderzoek nodig. In Nederland worden hiervoor biobanken ingericht.
Zo kunnen we ontdekken op welke manier
chemici meer gerichte medicijnen moeten
ontwikkelen,’ stelt Boven.
Meer dan medische zorg
Dankzij het vrij trage ziekteverloop kan een
patiënt een zekere berusting bereiken,
meent prof. Boven. ‘Steeds meer ziekenhuizen hebben klinisch psychologen in huis die
de patiënt kunnen steunen bij kwesties over
zingeving en levenseinde. Juist BVN doet er
alles aan om ook voor deze patiënten de
zorg te verbeteren, al is het moeilijker hiervoor criteria op te stellen.’
Intussen toont online meningpeiler B-force
dat patiënten met uitgezaaide borstkanker
veel keuzedilemma’s ervaren. BVN is betrokken bij twee initiatieven voor het ontwikkelen
van een keuzehulp voor deze mensen. De gezamenlijke besluitvorming is ook hierin een
belangrijk thema.

Themadag ’hoop & vrees’ 2014
Meld je nu aan!
Op zaterdag 11 oktober is de jaarlijkse
themadag voor mensen met uitgezaaide
borstkanker, partners en naasten, met als
thema ‘kiezen voor kwaliteit’. Er is aandacht
voor voeding, medische ontwikkelingen,
het contact met de behandelaar, palliatieve
zorg en zingeving.

www.borstkanker.nl/hoop_en_vrees_2014

Meer informatie over
uitgezaaide borstkanker:
≥ w ww.borstkanker.nl/uitgezaaide_
borstkanker
≥ w ww.borstkanker.nl/hoop_en_vrees_2012
(of _2013) voor alle lezingen van de
afgelopen themadagen
≥w
 ww.borstkanker.nl/archief_B - artikelen in
archief tijdschrift B
≥w
 ww.b-bewust.nl voor de Kwaliteitswijzer
Borstkanker en een checklist tool met o.a. het
thema “uitgezaaide borstkanker“

Wil je een regionale of
locale groep voor
lotgenoten opzetten?
In Den Bosch deed men al ervaring op. Onder
de knop B-actief op borstkanker.nl staat hoe je
zo’n groep kunt opzetten. Met steun van BVN –
praktisch en financieel.
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Hormoontherapie
voor de operatie
Tekst: Jac. Janssen – Foto: Anneke Hymmen

Aanvullende hormoontherapie
voor vrouwen met hormoongevoelige borstkanker is
gebruikelijk ná operatie, chemo of
bestraling. De toenemende kennis
over het ontstaan en de groei van
borstkanker maakt hormoontherapie breder inzetbaar, zeker
als (veel milder) alternatief voor
chemotherapie. Ook al vóór de
operatie. Recent onderzoek
(TEAM IIa) naar deze aanvullende
toepassing van hormoontherapie
biedt nieuwe perspectieven.
Artsen noemen hormonale behandeling voor de operatie “neo-adjuvante“ hormoontherapie. Eerdere studies
onderzochten of deze hormoontherapie-vooraf gedurende drie maanden leidt tot verkleining van de tumor
en daardoor tot betere operatieresultaten. In het onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC) werd die therapieduur verdubbeld tot zes maanden. Er was veel koudwatervrees te overwinnen, zegt
onderzoekscoördinator prof. dr. Cock van de Velde.
‘Internisten en chirurgen meenden dat ze het uitstel van
de operatie niet aan hun patiënten konden uitleggen.’

nen.’ Bij chemotherapie moet voorafgaand aan de behandeling eerst de algemene gezondheid van de patiënt
gecontroleerd worden.
Aan dit onderzoek namen 107 patiënten deel, allen vrouwen na hun menopauze. ‘Eén onderzoeksgroep zou drie
maanden hormoontherapie krijgen, de andere zes maanden. De meeste deelnemers wilden doorgaan na drie
maanden, vaak omdat ze voelden of omdat bleek dat de
tumor geslonken was. Daarom kregen uiteindelijk alle
deelnemers gedurende zes maanden het middel exemestaan toegediend, dat de vorming van oestrogeen
remt,’ licht onderzoeker Ayoub Charehbili toe.

Prof. dr. Cock
van de Velde
(LUMC) leidt het
onderzoek naar
neo-adjuvante
hormoontherapie.
Greet van Bavel
neemt eraan deel.

Zes in plaats van drie maanden

Resultaten van de eerdere, kortere studies gaven echter
aanleiding tot dit experiment. Het onderzoeksdoel – aantonen dat de reactie van de tumor (respons) op deze
hormoontherapie doorgaat én verbetert met zes maanden – is gehaald. Van de Velde: ‘Er was niet één patiënt
die ik het niet uitgelegd kreeg. Bij de groeiende groep
hormoongevoelige borstkankerpatiënten die de menopauze achter de rug heeft, is de fitheid vaak verminderd
waardoor de gebruikelijke chemotherapie als extra
zwaar wordt ervaren. Hormoontherapie wordt beter
verdragen en je kunt meteen met de behandeling begin-
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Louter voordelen

Na zes maanden bleken de meeste tumoren kleiner en
daardoor beter te opereren. Hierdoor kunnen meer
borstsparende operaties worden uitgevoerd. Mét beter
cosmetisch resultaat, doordat er minder weefsel wordt
weggehaald. Extra voordeel van de preoperatieve hormoonbehandeling is dat uitzaaiingen in de lymfklieren
ook worden behandeld, waardoor minder patiënten
een belastende okselklieroperatie moeten ondergaan.
De richtlijn gebiedt dat de overgebleven tumor vervolgens operatief wordt verwijderd. Aansluitend volgt vijf
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‘De pillen waren voor
mij geen last’ GREET VAN BAVEL

jaar hormoontherapie om terugkeer van de ziekte te
voorkomen. Waarschijnlijk worden deze richtlijnen
aangepast na dit onderzoek en zullen vrouwen langer
worden doorbehandeld vóór de operatie, meent Van
de Velde.
Paradoxale bijwerkingen

Onder vrouwen na de overgang is ruim tweederde van
de borstkankers hormoongevoelig. De hormoontherapie lijkt dus vooral geschikt voor deze groep. De bijwerkingen van hormonale therapie – voornamelijk
opvliegers, nachtzweten, gewrichtspijnen en libidoverlies – tonen paradoxaal genoeg aan dat de therapie
aanslaat. ‘Het anti-oestrogeen doet dan zijn werk,’
verklaart Charehbili. ‘Voor patiënten zijn deze bijwerkingen vaak een reden om met de behandeling te stoppen. Nu kunnen we uitleggen dat dit misschien juist
wijst op een effectieve behandeling.’
Borst behouden

Greet van Bavel (70) constateerde in mei 2010 een afwijking in haar borst. ‘Bij de screening bleek er een
kleine tumor te zitten. Mij werd gevraagd of ik een pil
wilde slikken waardoor de tumor kleiner werd, zodat
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de operatie makkelijker zou gaan en mijn borst behouden kon blijven. Ik hoefde daar niet lang over na te
denken: er werd immers meteen wat aan gedaan. Later
zei iedereen in mijn omgeving: laat het er zo snel mogelijk uitsnijden, dan is het maar weg. Maar als ik
eenmaal zo’n beslissing neem, twijfel ik niet meer.
Wachten op een oproep voor behandeling kost óók tijd
waarin de tumor kan doorgroeien. En als iedereen zo
reageert komt de wetenschap nooit verder; er zijn mensen nodig voor dit onderzoek. Medici doen van alles
om mij beter te maken, en zo kan ik ook iets bijdragen.
Ik zag niet op tegen uitstel van de operatie of tegen de
operatie zelf. Mijn borst bleef behouden, mijn okselklier
werd wel verwijderd voor diagnose en bleek schoon.
Pas toen ik daarna dagelijks voor bestraling naar het
ziekenhuis moest, voelde ik me voor het eerst ziek.’
Mevrouw Van Bavel kende weinig bijwerkingen, afgezien van wat stijfheid in de gewrichten. ‘Die pillen
waren voor mij geen last. De begeleiding was prima en
ik heb alles genomen zoals het kwam. Ik bleef doen
wat ik al deed – vrijwilligerswerk en schilderen – en
dat heeft mij van een hoop getob afgehouden.’
Vervolg

Het onderzoek is inmiddels afgerond en het LUMC
past de behandeling al toe bij patiënten. Mits de tumor
hormoongevoelig is, werkt deze behandeling ook bij
pre-menopauzale vrouwen. Met name patiënten voor
wie chemotherapie te belastend is, komen in aanmerking. De verwachting is dat de richtlijnen voor behandeling van hormoongevoelige borstkanker worden
aangepast naar aanleiding van dit onderzoek.
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Borstreconstructie
altijd
maatwerk
Krijg je te maken met een borstamputatie dan is meestal een borstreconstructie
mogelijk. Een plastisch chirurg kan de vorm van je borst namaken met behulp
van een implantaat of met weefsel van je lichaam. Om welke reconstructie het
ook gaat, het is altijd maatwerk. Dit artikel geeft een beknopt overzicht van de
verschillende mogelijkheden.
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Tekst: Lilian Rippe ~ Illustraties: KWF
Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van dr. Hein
ter Linden, plastisch chirurg in het Diakonessenhuis met locaties
in Utrecht, Zeist en Doorn en dr. Marc Mureau, sectorhoofd
Oncologisch Reconstructieve Chirurgie Erasmus MC en voorzitter
van de werkgroep Multidisciplinaire Richtlijn Borstreconstructie.

D

e mogelijkheden van een borstreconstructie kun je
het beste bespreken met een plastisch chirurg. De
ene plastisch chirurg zal je mogelijk iets anders
adviseren dan de andere. Dat komt omdat op een
aantal punten goed wetenschappelijk bewijs nog ontbreekt.
‘Zet tien plastisch chirurgen naast elkaar en je krijgt waarschijnlijk tien verschillende antwoorden’, zegt Marc Mureau,
sectorhoofd oncologisch reconstructieve chirurgie in het
ErasmusMC en voorzitter van de werkgroep Multidisciplinaire Richtlijn Borstreconstructie. Dat verandert naar verwachting als deze zomer de multidisciplinaire richtlijn voor borstreconstructies verschijnt. Daarin staan aanbevelingen voor
de praktijk van borstreconstructies. Voor alle artsen, ziekenhuizen en andere zorgverleners in Nederland is de richtlijn
een goede leidraad, wat borstreconstructiezorg van hoge
kwaliteit bevordert. Er komt medio oktober 2015 via Borstkankervereniging Nederland ook een patiëntenversie van de
richtlijn beschikbaar.
Directe of uitgestelde reconstructie
Bij een directe reconstructie vindt de borstreconstructie
plaats tijdens dezelfde operatie als de (huidsparende) borstamputatie. De oncologisch chirurg en plastisch chirurg opereren direct na elkaar. Psychologische winst is dat je na de
operatie niet met een platte borst wakker wordt. Ander vaak
genoemd voordeel is dat je in één keer klaar bent. ‘Toch zijn
er regelmatig aanvullende operaties nodig voor een goed
resultaat’, zegt Mureau. ‘Bij een directe reconstructie bestaat
meer kans op complicaties dan bij een uitgestelde reconstructie. Er treden bijvoorbeeld vaker nabloedingen op omdat de ingreep uitgebreider is. Eerst moet immers de tumor
verwijderd worden. Ook zien we vaker dat een deel van de
huid niet levensvatbaar is.’ Als er na verwijdering van de tumor aanvullende behandelingen nodig zijn, wordt een directe reconstructie meestal niet aangeraden. Met name niet
bij radiotherapie en de keuze voor een reconstructie met implantaat. De kans op complicaties en een cosmetisch minder fraai resultaat is dan groot. Dat komt omdat bestraling
de kwaliteit van het borstweefsel en de huid aantast.
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In de nieuwe Richtlijn
Borstreconstructie staan
aanbevelingen voor artsen en
ziekenhuizen voor de praktijk
van borstreconstructies

Een uitgestelde reconstructie is mogelijk vanaf ongeveer zes
maanden na de borstamputatie. In dat geval volgt dus altijd
een tweede operatie. ‘Het cosmetisch resultaat hoeft niet
per se slechter te zijn’, aldus Mureau.
Soorten reconstructie
Grofweg zijn er twee soorten borstreconstructie: met implantaat en met eigen weefsel. Veel van de toegepaste technieken zijn bij een directe reconstructie mogelijk. Overleg
met je arts wat bij jou kan.

I. Borstreconstructie met implantaat
Een implantaat is een prothese die in de ruimte van het verwijderde borstweefsel wordt aangebracht. Het bestaat uit
een stevig, geruwd siliconen omhulsel meestal gevuld met
een zachtere siliconengel. Soms is het gevuld met een zoutwateroplossing, maar dit geeft een minder mooi cosmetisch
resultaat. Een borstreconstructie met implantaat kan veilig
tot ongeveer een C-cup. Het is de meest eenvoudige reconstructie-ingreep en wordt vaak in één of twee stappen toegepast. De operatie en het herstel duren relatief kort en je
hebt naderhand alleen een litteken op de borst.
Eén stap
De oncologisch chirurg probeert bij de amputatie zo veel mogelijk borsthuid te sparen. Zo mogelijk ook de tepel en tepelhof. Daarna plaatst de plastisch chirurg het implantaat onder
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De meest toegepaste
methoden met verplaatsing
van eigen weefsel.

de huid-vetlaag en deels onder de borstspier (directe reconstructie). Die ruimte is beperkt, waardoor de borsthuid door de
spanning (deels) kan afsterven. Onderzocht wordt of het aanbrengen van een ‘extra laag’ (‘collageenmatrix’) tussen de
prothese en de huid een beter resultaat geeft. Zorgverzekeraars vergoeden dit alleen bij toepassing in studieverband
(BRIOS-studie).
Twee stappen
Bij onvoldoende huidkwaliteit of dunne huid wordt onder de
borstspier eerst een weefselexpander geplaatst. Dit kan meteen (directe reconstructie) bij de amputatie, maar ook in een
later stadium. Deze lege ‘ballon’ wordt in de weken na de
operatie regelmatig op de polikliniek met vloeistof gevuld. Zo
rekt de huid op en ontstaat er ruimte voor de definitieve prothese. Na een paar maanden, tijdens een nieuwe operatie,
vervangt de plastisch chirurg de weefselexpander door een
definitief implantaat. Er is dan tevens de mogelijkheid om een
eventuele onvolkomenheid aan te passen.
Gezondheidsrisico implantaat
‘Siliconen implantaten worden al tientallen jaren gebruikt. Het
materiaal is relatief weefselvriendelijk’, zegt Hein ter Linden,
plastisch reconstructief chirurg in het Diakonessenhuis te
Utrecht en Zeist. ‘Evenals bij elk ander lichaamsvreemd materiaal, zoals een pacemaker, vormt zich een kapsel rondom het
implantaat.’ Dit kapsel kan samentrekken. In dat geval kan de
borst van vorm veranderen, vaster aanvoelen en soms pijnklachten geven. De levensduur van een implantaat is beperkt.
Het omhulsel kan bijvoorbeeld scheuren wat soms kapselsamentrekking tot gevolg heeft. Op een echo of MRI is te zien of
een implantaat kapot is. Los daarvan doen vrouwen die een
siliconen implantaat overwegen er goed aan om eerst hun
arts te raadplegen over een mogelijke aanleg voor allergische
reacties. Ondanks genoemde klachten, zijn siliconen borstimplantaten voor zover bekend niet aantoonbaar schadelijk voor
de gezondheid. Wel weten we dat bij ongeveer een derde van
de patiënten het implantaat binnen tien jaar na plaatsing is
verwijderd of iemand opnieuw is geopereerd. Vanaf 2015 registreren plastisch chirurgen alle borstimplantaten, zodat niet
goed functionerende implantaten snel kunnen worden opgespoord, mocht dat nodig zijn.

II. Reconstructie met eigen weefsel
Bij een reconstructie met eigen weefsel gebruikt de plastisch chirurg een ‘lap’ van eigen weefsel, meestal bestaand
uit de huid-vetlaag en soms een spier. Voor deze operatie
moet je voldoende eigen weefsel hebben en in goede conditie zijn. Ook op de plek waar het weefsel vandaan komt,
krijg je een litteken. Een borst van eigen weefsel voelt warmer, zachter en natuurlijker aan dan een gereconstrueerde
borst met implantaat. De operatie duurt wel langer. Op de
lange termijn geeft een reconstructie met eigen weefsel het
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Rugspiermethode (LD-lap (latissimus dorsi)). De plastisch chirurg
verplaatst een gedeelte van de grote rugspier onderhuids naar
de borstregio. Vaak wordt ook een implantaat toegevoegd om de
borst net zo groot te maken als de gezonde, andere borst. De
operatie duurt ongeveer drie uur.


Buikmethode (DIEP-lap, Deep Inferior Epigastric Perforator). De
plastisch chirurg gebruikt hiervoor de huid-vetlaag van de
onderbuik, inclusief de bloedvaten die onder een microscoop
worden aangesloten op de borstregio. De operatie duurt vijf tot
acht uur en is daarom vaak moeilijk op korte termijn te plannen.
Meestal is er een wachtlijst voor deze ingreep. Het is belangrijk
dat je in goede conditie bent en (lang genoeg) niet rookt.

>>
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meest stabiele resultaat. ‘Een reconstructie uit de buik is
het mooiste’, zegt Ter Linden. ‘Het soepele buikvet komt het
beste overeen met borstweefsel.’
Overige reconstructies met eigen weefsel
• TMG-lap (Transverse Myocutaneous Gracillis): verplaatsing
van weefsel van binnenzijde dij.
• SGAP/IGAP-lap (Superieur en Inferieur Gluteos (slag)Ader
Perforator): verplaatsing van bilweefsel.
• PAP-lap (Profunda (slag)Ader Perforator): verplaatsing van
weefsel van achterzijde been.

Een borst van eigen weefsel
voelt warmer, zachter en
natuurlijker aan
Complicaties
De meeste reconstructies verlopen goed. Complicaties treden
vaker op bij vrouwen die roken en vrouwen met overgewicht
(BMI > 30) en/of grote borsten. Meestal zijn de complicaties
mild; denk aan kleine problemen bij de wondgenezing. Ernstige complicaties, zoals afsterven van de DIEP-lap of infectie bij
een implantaat, gaan meestal gepaard met psychisch leed en
leiden meestal tot een minder goed cosmetisch eindresultaat.
Symmetrie
Om een goede borstsymmetrie te bereiken kan de niet gereconstrueerde borst worden vergroot, verkleind of gelift. Geadviseerd wordt hiermee minstens drie maanden te wachten.
Die tijd is nodig voordat je gereconstrueerde borst haar definitieve vorm heeft.
Tepel sparen
Vroeger werden bij een borstamputatie de tepel en tepelhof
bijna altijd verwijderd. Tegenwoordig worden deze vaker gespaard voor een natuurlijk resultaat. Nederland is hierin redelijk conservatief omdat nog onvoldoende duidelijk is wat de
oncologische gevolgen zijn op de lange termijn. Er is altijd een
uiterst klein risico dat uit het klierweefsel van de tepel dat achterblijft een nieuwe borstkanker kan ontstaan. Andere risico’s
zijn dat de tepel(hof) deels kan afsterven, verkleuren of niet in
symmetrie eindigt met de tepel van de andere borst. In ieder
geval is er altijd sprake van gevoelsverlies in de tepel.
Tepelreconstructie
Is de tepel(hof) niet gespaard, dan is drie tot zes maanden na
de borstreconstructie een tepelreconstructie mogelijk. De plastisch chirurg maakt de tepel meestal van plaatselijke borsthuid.
De tepelhof wordt getatoeëerd, minimaal zes weken vóór of na
de tepelreconstructie. Regelmatig wordt bij een grote tepel van
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de gezonde, andere borst een deel afgehaald en getransplanteerd naar de gereconstrueerde borst (‘nipple sharing’). Een tepel met tepelhof kun je ook simuleren met een 3D-tatoeage. Je
mist het reliëf, maar je voorkomt een extra litteken.
Lipofilling
Met behulp van zogenoemde lipofilling zijn kleinere vormafwijkingen in de gereconstrueerde of gespaarde borst te herstellen. Bij billen, buik of dijen worden met liposuctie vetcellen
weggezogen. De plastisch chirurg brengt de vetcellen daarna
met dunne buisjes in de borst in op de plek waar het nodig is.
De ingreep gebeurt meestal in dagbehandeling onder narcose. Voor het gewenste resultaat moet je de behandeling vaak
een of meer keren herhalen. Lipofilling geeft lokaal kleine littekens. De kans op complicaties is klein.
Tot nu toe vergoeden zorgverzekeraars lipofilling niet standaard. BVN en de Nederlandse Vereniging voor Plastische
Chirurgie (NVPC) zetten zich ervoor in om lipofilling na borstkanker wel vergoed te krijgen.
Een specifieke vorm van lipofilling is BRAVA-AFT, waarbij de
huid door een vacuümpomp wordt opgerekt en de borst met
eigen lichaamsvet wordt opgevuld. Het betreft hier experimentele chirurgie, alleen toe te passen in studieverband.
Oncoplastische chirurgie bij borstsparende operatie
Oncoplastische chirurgie maakt het mogelijk eventuele misvormingen na het verwijderen van een tumor bij borstsparende chirurgie direct en zo goed mogelijk te herstellen. Direct
nadat de oncologisch chirurg de tumor heeft weggehaald,
vult de plastisch chirurg de ontstane holte op met weefsel van
de borst zelf of weefsel in de buurt ervan.
Tot slot
Niet ieder ziekenhuis en iedere plastisch chirurg heeft ervaring
met elk type reconstructie. Vraag ernaar en laat je doorverwijzen wanneer een plastisch chirurg geen ervaring heeft met de
reconstructiemethode van jouw keuze.

Meer informatie
• De verschillende technieken bij borstreconstructie met
de voor- en nadelen vind je in een schema op
≥ www.borstkanker.nl/mogelijkheden_bij_borstreconstructie
Ter voorbereiding op gesprekken met je arts kun je een
eigen ‘checklist borstreconstructie’ samenstellen via
≥ www.b-bewust.nl/borstreconstructie/vragenlijst
Op de website van B-bewust vind je ook een film waarin
Hein Ter Linden de verschillende reconstructiemogelijkheden
toelicht. Medio oktober 2015 komt ook de patiëntenversie van
de Richtlijn Borstreconstructie op deze site te staan.
 ederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie:
N
≥ www.nvpc.nl
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‘Je moet
jezelf opnieuw
uitvinden’
Tekst: Esther Smid ~ Fotografie: Suzanne Blanchard

Saskia Ebeli was net twee jaar bezig met haar eigen bedrijf Sjiek Boutique,
toen ze de diagnose borstkanker kreeg. Het opzoeken van informatie over
haar situatie gaf haar rust en zekerheid. Uiteindelijk betekende borstkanker een ommekeer in haar leven: ‘Ik voel me sterker en vrijer dan ooit!
Het is opeens heel helder wat ik echt wil.’

S

askia (34) was realistisch toen ze ziek bleek te
zijn: ‘Ik verkocht mooie vintage kleding en gaf
stylingadvies, maar het bedrijf slokte mij helemaal op. Ik besefte onmiddellijk dat ik mijn
energie nu aan mijn zoontje (2) en vriend wilde besteden. Binnen twee weken heb ik het atelier waar ik klanten ontving en workshops gaf, opgezegd. Ik ben nog
steeds blij dat ik dat gedaan heb.’

Het slechtste scenario

‘De eerste weken na de diagnose was ik alleen maar
met ons zoontje bezig. Wat als hij straks geen moeder
meer zou hebben? Dat vond ik erger dan dat ik misschien zelf dood zou gaan. Samen met mijn vriend heb
ik mijn grootste angsten en zorgen besproken. Bijvoorbeeld hoe het leven van mijn vriend en zoontje er zonder mij uit zou kunnen zien. Het werkte voor mij helend om onder ogen te zien dat ons zoontje ook zonder
mij een gelukkig en volledig mens zou kunnen worden.
Na die eerste weken kwam er alleen nog maar goed
nieuws: ik had geen uitzaaiingen en mijn type borstkanker (HER2/neu-positief) bleek goed behandelbaar.’
Second Opinion

Saskia zou twee weken na de diagnose geopereerd
worden. Omdat ze zeker wilde weten dat dit het juiste
behandeltraject was, koos ze voor een second opinion.
‘Ik wilde weten welk ziekenhuis de beste match was
voor mijn individuele geval. Ik raadpleegde de Monitor Borstkankerzorg (red.: zie kader) en kwam uit op
het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Dit sprak me
aan omdat het een gespecialiseerd, academisch zieken-
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De eerste weken na de diagnose was ik alleen maar
met ons zoontje bezig.

huis is. Ook is het AVL verbonden aan een onderzoeksinstituut waardoor er veel trials zijn.
Ik had er geen moeite mee om in mijn eerste ziekenhuis
te vertellen dat ik een second opinion wilde. Het is
mijn lichaam waar ze in zouden gaan snijden en gif in
zouden gaan pompen; ik wilde zeker weten dat de juiste keuzen werden gemaakt.’
In het AVL werden alle onderzoeken opnieuw gedaan.
Aan het eind van de dag stelden twee artsen een neoadjuvante behandeling voor (eerst chemotherapie,
daarna operatie en bestraling). ‘Ik had daar een veel beter gevoel bij dan bij het eerdere voorstel waarbij
meteen geopereerd zou worden’, zegt Saskia. ‘Ik voelde
me sowieso goed in dit ziekenhuis en besloot over te
stappen. Het was wel lastig voor me om dat bij mijn

>>

‘Het werkte helend om
onder ogen te zien dat ons
zoontje ook zonder mij
gelukkig zou kunnen worden’
SASKIA EBELI
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B-leven

Ik heb me voorgenomen in mijn werk alleen
nog dingen te doen die ik echt leuk vind;
inspireren, adviseren, creëren.

eerste ziekenhuis te melden, maar ik had niet veel tijd
om me daarmee bezig te houden; we moesten door!’
Er was ook een trial waaraan Saskia kon meedoen; een
behandeling met het nieuwe middel pertuzumab in
combinatie met FEC en trastuzumab of in combinatie
met PC en trastuzumab. ‘Ik heb me over de risico’s geïnformeerd en besloot toen mee te doen, omdat het
mijn kansen vergroot. Ik kwam in de PC-groep terecht
en de behandeling slaat vanaf het begin erg goed aan!’
Informatiehonger

‘Ik vond het verliezen van controle het moeilijkste aspect van mijn ziekte. Door me in te lezen op internet
kreeg ik dat gevoel van rust en controle terug. Ik vind
het belangrijk om mee te kunnen praten met mijn artsen en alles te vragen wat ik wil weten. Als patiënt heb
je ook meer tijd dan de druk bezette artsen om je te
verdiepen in jouw specifieke situatie. Ik sprak met mijn
vriend af dat we nooit gelijk ja zouden zeggen op behandelvoorstellen. Als je er eerst een nachtje over
slaapt, kun je beter nadenken en nog meer informatie
opzoeken. Als ik zelf overtuigd bent van de behandelkeuzen vind ik het makkelijker om ze te ondergaan.
Inmiddels is mijn informatiehonger over; ik weet alles
over mijn situatie en zit nu midden in het chemotraject.
Ik heb geen zin meer om erover te lezen. Ook zit ik niet
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‘Het is mijn lichaam waar ze
in zouden gaan snijden
en gif in zouden gaan pompen’
SASKIA EBELI

meer op internetfora om verhalen van lotgenoten te lezen. Het bood mij geen troost; het was eerder een vermenigvuldiging van mijn eigen ellende. Ik wil niet lezen
hoe erg het allemaal is. Ik wil juist met positieve en constructieve dingen bezig zijn omdat ik heb ingezien hoe
kwetsbaar het leven is.’
Terug naar het leven

‘De eerste maanden was ik vooral bezig met ziek zijn.
Ik ging samen met vrienden naar de chemo en nam
persoonlijke dingen mee: een dekentje, theezakjes,
boeken, films. Ik wilde de sfeer van zo’n dagbehandeling niet in me opnemen, maar in mijn eigen wereld
duiken. Inmiddels ben ik op het punt dat ik niet wil
dat mijn privéleven zich daar afspeelt. Ik neem dus
niemand meer mee. Ik ben teruggegaan naar het leven;
alles gaat gewoon door en daarnaast ben ik ook ziek;
een vervelende bijzaak.’
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‘Ik heb me voorgenomen in mijn werk alleen nog maar
dingen te doen die ik echt leuk vind; inspireren, advi
seren en creëren. Ik werd geleefd door mijn bedrijf.
Doordat ik ziek werd, kwam er meer ruimte en vrijheid
om te bedenken wat ik écht wil. Je gaat je leven van een
afstand bekijken. Ik heb ontdekt dat ik enorm geïn
spireerd raak door kleding ontwerpen en naaien. Ik wil
nu geen tijd meer verliezen en begin in september met
een naaiopleiding.’

kaal worden aangegrepen om de onvermoede kant van
mezelf te ontdekken. Ik kleed me extravaganter, kleurrijker en onconventioneler. Ik durf meer en trek me niks
meer aan van wat anderen vinden. Ik draag hoeden,
capes, opvallende oorbellen en kettingen. Mijn make
up heb ik aangepast; ik gebruik andere producten die
niet irriteren. Bronzing powder zorgt voor wat leven in
mijn matte gezicht en ik gebruik veel vaker lippenstift,
dat helpt echt ontzettend.’

Kaal worden is een uitdaging

‘Aandacht voor uiterlijk betekent heel veel voor mij.
Als ik ’s ochtends in de spiegel kijk, zie ik een patiënt
waarmee ik me niet kan identificeren. Met make-up
voel ik me weer mezelf. Ik ontleen er veel kracht aan
wanneer ik er uitzie zoals ik me vanbinnen voel.’

‘Het uitvallen van mijn haar was afschuwelijk. Voor mij
is het zo’n teken van verval! Je lichaam gaat kapot waar
je bij staat. Ik heb mijn lange bruine haar zelf afgeknipt
en nog een paar dagen met dat gekke kapsel rondgelopen. Daarna heb ik mezelf met de tondeuse kaal geschoren. Behalve confronterend vond ik kaal worden ook
een uitdaging. Je hebt vastgeroeste ideeën over jezelf,
over wat jou mooi maakt. Nu werd ik gedwongen op
een andere manier naar mezelf te kijken. Ik wilde iets
creatiefs en spectaculairs doen, desnoods zette ik een
fruitmand op mijn hoofd! Ik heb verschillende manieren
verzonnen om een doek te knopen. Het is een onderdeel
van mijn outfit geworden. Misschien blijf ik die doeken
zelfs wel dragen als ik straks weer haar heb.’
Toen Saskia aan de chemotherapie begon, zocht ze op
internet naar “chemo + stijl + waardigheid”. Omdat ze
niets kon vinden, heeft ze besloten zelf een boek te maken over styling voor jonge vrouwen met kanker. ‘Het
is vervelend dat je kaal wordt en er niet uitziet zoals je
gewend bent, maar er is wat aan te doen. Ik heb het

Het motto van Saskia
Ga met opgeheven hoofd door de moeilijke momenten heen en
pak het leven zo snel mogelijk weer op, want het is zo dierbaar.

De raad van Saskia
Laat los hoe je er eerst uitzag en vind jezelf opnieuw
uit. Je uiterlijk is anders, maar niet per se slechter. Zoek
inspiratiebronnen en vraag hulp aan experts.

Het ritueel van Saskia
Ik neem altijd een uitgebreid gezond lunchpakket mee naar de
chemo. Veel fruit, een salade, kruidenthee. Het geeft me het
gevoel dat ik mijn lichaam er een beetje mee troost.

Meer informatie
≥ w ww.borstkanker.nl/monitor_borstkankerzorg – Welke
borstkankerzorg bieden ziekenhuizen? En hoe hebben
patiënten die zorg ervaren?
Ik wilde iets
spectaculairs doen:
desnoods zette ik
een fruitmand op
mijn hoofd!

B van Borstkankervereniging Nederland

≥ w ww.b-bewust.nl – Een site van BVN die informatie biedt
over en ondersteuning bij het behouden van eigen regie
≥ BVN Serviceteam – T 030 - 291 72 20 of info.databank@
borstkanker.nl voor contact met iemand die een
vergelijkbare ervaring heeft gehad
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B-wust leven

Goed eten en drinken is belangrijk als je onder
behandeling bent (geweest) voor borstkanker.
Voeding kan je behandeling en herstel ondersteunen,
maar ook verstoren. Als je weet wat de juiste voeding
voor jou is, kun je onbedoelde en ongewenste gevolgen
voorkomen. Maar wat is dan juist? Zeven feiten over
voeding en (borst)kanker nader toegelicht.
Tekst: Janine Bruinooge ~ Illustratie: Van Lennep

1.	

Wat je eet en drinkt kan je
(chemo)behandeling beïnvloeden
Grapefruit is rijk aan vitamine C en kalium
en is gezond om te eten. Behalve als je een
chemokuur volgt. De citrusvrucht zorgt
ervoor dat je lichaam de chemotherapie
niet goed afbreekt. Hierdoor kun je meer
en heftigere bijwerkingen krijgen. Wat voor
grapefruit geldt, kan ook voor andere
voedingsmiddelen en producten gelden. Zo
kan bijvoorbeeld sint-janskruid de werking
van het chemotherapiemiddel docetaxel
verminderen.

	Ook voedingssupplementen kunnen
je behandeling beïnvloeden
Voedingssupplementen zijn minder
onschuldig dan ze wellicht lijken. Wees er
daarom voorzichtig mee. Als je teveel
vitamines en mineralen binnenkrijgt, kan
dit bovendien schadelijk zijn. Het algemene
advies luidt daarom: gebruik alleen
supplementen als is vastgesteld dat je een
tekort hebt aan vitamines en/of mineralen.

2.

TIP: Bespreek het gebruik van
supplementen en andere middelen altijd
met je arts en/of diëtist.

	Hoe minder suiker, hoe beter
Van suiker zelf krijg je geen kanker.
Een hoge suikerinname en het gebruik van
suikerrijke producten kunnen wel leiden tot
overgewicht. En overgewicht is een
belangrijke risicofactor voor het (opnieuw)
krijgen van kanker.

3.

feiten over voeding
en (borst)kanker
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Veel voedingsmiddelen bevatten suiker.
Hierdoor krijgen we gemiddeld wel 280
kilocalorieën per dag binnen aan suiker.
Omdat suiker (ook rietsuiker) niet of
nauwelijks vitaminen of mineralen bevat,
kun je prima zonder. Voeg daarom zelf
geen of weinig suiker toe. Je kunt suiker
eventueel vervangen door zoetstoffen.
TIP: Wat een aanvaardbare en veilige
dagelijkse inname van zoetstoffen (zoals
aspartaam) en lightproducten is, lees je op
www.voedingenkankerinfo.nl
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4.	

Overgewicht vergroot de kans om
nogmaals borstkanker te krijgen
Een mogelijk bijeffect van vooral chemotherapie en hormonale therapie is gewichtstoename. Behalve dat die extra kilo’s
vaak vervelend zijn, kunnen ze leiden tot
overgewicht.
Overgewicht kan een rol spelen bij het
opnieuw krijgen van borstkanker, vooral
bij vrouwen na de overgang geldt dat. Het
vetweefsel, vooral in de buik, bepaalt dan
de hormoonwaarden. Hoe meer vetweefsel,
hoe groter de aanmaak van vrouwelijke
hormonen (oestrogeen), hoe hoger het
risico op het weer krijgen van borstkanker.
Een gezond gewicht (BMI 25 of lager)
wordt daarom aanbevolen. Op verschillende websites (zie kader) vind je tips hoe je
een gezond gewicht kunt krijgen en
behouden. Je kunt ook de hulp inschakelen
van een diëtist.

TIP: Hou je gewicht in de gaten en
onderneem actie als je aankomt. Vraag
eventueel hulp.

	
Alcohol: liever niet
Alcohol verhoogt de kans op
borstkanker. Dit komt doordat alcohol de
hormoonhuishouding beïnvloedt. Het beste
is om geen alcohol te drinken. Wil je toch
alcohol gebruiken, doe dit dan met mate:
niet dagelijks en in elk geval niet meer dan
één glas per dag voor vrouwen en twee
glazen voor mannen. Wat je drinkt, maakt
niet uit. Het schadelijke bestanddeel van
het drankje is de alcohol zelf. Als je onder
behandeling bent, vraag dan altijd aan je
arts of je alcohol mag gebruiken. Meer
informatie over alcohol en het voorkomen
van kanker vind je op www.kwf.nl/
preventie/alcohol

5.

6.

	Een gevarieerd voedingspatroon en
voldoende beweging dragen bij aan
je herstel
Voedingsmiddelen die alleen maar gezond
zijn, bestaan niet. Gevarieerd eten en
drinken zijn wél gezond, zo krijg je alle
vitamines en mineralen binnen.
Daarnaast kun je door te bewegen je
conditie op peil houden en je spiermassa
behouden en opbouwen.
De algemene norm is minimaal vijf dagen
per week 30 minuten matig intensief
bewegen. Op www.30minutenbewegen.nl
vind je beweegtips.
Bewegen hoef je niet op eigen houtje te doen.
Je kunt deelnemen aan een trainingsprogramma voor mensen met kanker of
mensen die kanker hebben gehad. Dit alles
draagt bij aan je herstel.
TIP: Beweeg ook tijdens je behandeling
zo veel mogelijk en binnen jouw grenzen.
Dat kan bijwerkingen zoals vermoeidheid
en lymfoedeem verminderen.

	Een dieet kan je behandeling
beïnvloeden
Als je een alternatieve behandeling
(bijvoorbeeld het Moermandieet) wilt
volgen, licht dan altijd je arts hierover in.
Sommige middelen – supplementen en
kruiden – die in een dieet worden aanbevolen, kunnen de werking van bijvoorbeeld
chemotherapie beïnvloeden.

7.

TIP: Overleg van te voren met een diëtist als
je een specifiek dieet overweegt. Vanuit de
basisverzekering worden in 2014 drie uren
dieetadvies per jaar vergoed.

TIP: Voldoende drinken (minimaal 1,5 liter
vocht per dag) is vooral belangrijk tijdens
chemotherapie; het beschermt je nieren.

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van dr. Sandra Beijer – diëtist-epidemioloog
Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), prof. dr. ir.
Ellen Kampman - hoogleraar Voeding en Kanker aan Wageningen Universiteit, VUmc en Radboudumc
en ir. Merel van Veen - diëtist en voedingswetenschapper bij het IKNL. Allen zijn werkzaam voor
www.voedingenkankerinfo.nl
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Meer informatie?
Websites over voeding en
(borst)kanker die je gerust kunt
raadplegen:
≥ w ww.borstkanker.nl/voeding
– Voor tips over voeding en
bewegen. Ook kun je een
overzicht raadplegen van
betrouwbare hulpverleners,
websites, boeken en brochures
over dit onderwerp.
≥ w ww.b-bewust.nl/voeding_
en_bewegen/vragenlijst
– Hier vind je vragen over
voeding en bewegen. Je kunt
met de vragen die voor jou
van belang zijn online je eigen
checklist samenstellen en zo
het gesprek met je (huis)arts of
verpleegkundige voorbereiden.
≥ w ww.b-bewust.nl/
voedingenbewegen
– Voor een uitgebreide lijst
van betrouwbare bronnen
over voeding en bewegen bij
(borst)kanker.
≥ w ww.voedingenkankerinfo.nl
– Voor informatie en advies
van voedingswetenschappers
en oncologie-diëtisten. Via de
website kun je rechtstreeks
vragen stellen aan de
betrokken deskundigen. Je
vindt er ook uitgebreidere
informatie over veel feiten uit
dit artikel.
≥ w
 ww.kwf.nl/preventie –

Met uitgebreid aandacht
voor een gezond eet- en
beweegpatroon.

≥w
 ww.kwf.nl/preventie/gewichtvoeding-bewegen-alcohol
– Met veel informatie over het
voorkomen van kanker.
≥w
 ww.nvdietist.nl – Nederlandse
Vereniging van Diëtisten.
Voor een geregistreerde
diëtist in de buurt. Vraag naar
een oncologie-diëtist,
T 030 - 634 62 22
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Wat je wilt weten als je
voor een ander zorgt

Tekst: Trea Scholten

Een op de vier volwassenen zorgt meer dan acht uur per week en/of langer dan drie
maanden voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid of bekende.
Dit doen zij onbetaald. Deze mensen heten in het vakjargon mantelzorgers. Wij spreken
liever over hulptroepen. Ben jij ook zo’n helper? En loop je al zorgende tegen allerlei
vragen op? Speciaal voor jou: het ABC voor hulptroepen. Samengesteld met behulp van
professionals en ervaren hulptroepers.

A

AANVULLENDE VERGOEDING ZORGVERZEKERAARS
In de basiszorgverzekering is geen vergoeding voor mantelzorg
opgenomen. Er is wel een aantal zorgverzekeraars dat via een
aanvullende verzekering vervangende mantelzorg, een mantelzorgarrangement of de kosten van een mantelzorgmakelaar vergoedt. Een overzicht van de vergoedingen per verzekering vind je
op www.mezzo.nl/mantelzorgvergelijker

B

BELBOOM
Familie, vrienden, buren en kennissen willen vaak hun interesse
tonen in het wel en wee van de zieke. Maar steeds hetzelfde
nieuws vertellen kan een belasting zijn. Een belboom kan helpen.
Dat werkt als volgt: jij belt de eerste persoon, die belt twee mensen die ook weer twee mensen bellen, enzovoort. De belboom is
bovendien handig als telefoonlijstje (in geval van nood) van belangrijke mensen. Wat ook werkt: een besloten Facebookgroep
waar je informatie snel kunt delen.

C

D

DELEN
Je vindt het vanzelfsprekend dat je iemand intensief verzorgt en
bijstaat. Toch is het belangrijk die zorg vanaf het begin ook te delen zodat je minder kwetsbaar bent als je zelf eens ziek wordt,
onverwacht niet kunt of tijd voor jezelf nodig hebt. Zorg voor een
netwerk van vrienden, familie, buren en vrijwilligers om je heen en
maak bijvoorbeeld een maandschema. Bespreek vooraf wie welke taken op zich neemt. En vergeet niet juist degene te betrekken
voor wie je zorgt. Je kunt een online hulpnetwerk aanmaken op
www.helpjemee.nl
‘Met de agenda in mijn hand bespraken we eens in de maand wie
welke dag voor mijn broer zou zorgen. Ik was er de meeste tijd,
maar vond het heerlijk dat er af en toe ook andere familie en
vrienden voor hem wilden zorgen. Via een schrift hielden we bij
wat we per dag gedaan hadden, welke medicijnen toegediend
waren en wat voor leuks, liefs, moois of naars we hadden meegemaakt. Zo deelden we praktische zaken en emoties.‘

E

Het hele
CAREN FONDS & MANTELZORGCOMPLIMENT
EMOTIES
ABC staat op:
Het Caren Fonds is opgericht om activiteiten van
Verdriet, opluchting, boosheid, frustratie en blijdwww.borstkanker.nl/
mantelzorgers voor mantelzorgers een steuntje in
schap. Allemaal emoties waar je mee te maken
praktische_tips_voor_
de rug te geven. Op www.carenfonds.nl vind je een
krijgt. En die je soms misschien met anderen wilt
mantelzorgers
formulier waarmee je een aanvraag indient. Iedere
delen. Maar met wie? Want wie begrijpt wat jij
maand kiest een onafhankelijke jury welke activiteit
doormaakt? Via Mezzo kun je een lokaal of regioze steunen. Je mag iedere maand weer meedoen. Als
naal Steunpunt Mantelzorg bij jou in de buurt zoeje iemand verzorgt die een indicatie heeft voor AWBZken. Deze steunpunten bieden cursussen en contact
zorg aan huis van 371 dagen of langer, dan kun je in aanmet lotgenoten aan. www.mezzo.nl.
merking komen voor een ‘mantelzorgcompliment’ van € 200. Dit
Wil je eenmalig of anoniem je hart luchten dan kun je ook terecht
extraatje van de overheid wordt wel per 1 januari 2015 afgeschaft.
bij Sensoor (T 0900 - 0767, € 0,05 per minuut).
Meer informatie op www.mezzo.nl
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F

FISCUS EN GELDZAKEN
In sommige gevallen kun je als mantelzorger geld terugkrijgen van de Belastingdienst, je eigen bijdragen verlagen of je toeslagen verhogen. Het is een gepuzzel
en vraagt wat leestijd, maar het kan je wel financieel voordeel opleveren. Als je
bankzaken voor de ander gaat beheren kun je kiezen voor een en/of-rekening of
een machtiging van de rekeninghouder. Dat laatste heeft als voordeel dat het
saldo altijd volledig in handen van de eigenaar van de rekening blijft.

G

Meer informatie
≥ w ww.bmzm.nl – voor een lijst
gecertificeerde mantelzorgmakelaars
≥ w ww.carenfonds.nl – ondersteunt lokale
activiteiten van mantelzorgers financieel

GEMEENTE HELPT SOMS (WMO)
Degene voor wie jij zorgt, kan mogelijk ondersteuning krijgen op basis van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor mensen met een beperking. Denk
aan huishoudelijke hulp, vervoer en/of wonen. Bij de gemeente van degene voor
wie je zorgt, kun je naar de mogelijkheden vragen. Let op: er zijn verschillen per
gemeente. Vanaf 2015 verandert er veel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt vervangen, dat heeft ook invloed op de Wmo. Op www.rijksoverheid.nl
staan de laatste ontwikkelingen.

≥ w ww.helpjemee.nl – maakt hulp
organiseren eenvoudig

H

≥ w ww.mantelzorgmakelaar.nl – bemiddelt
in allerlei diensten

HUISHOUDEN DELEN
Overweeg je om (tijdelijk) in te trekken bij degene die je verzorgt? Onderzoek goed
de mogelijkheden en spreek uit hoe lang je verwacht eventueel samen een huishouden te delen. Bespreek ook zaken als aanpassingen in en rond het huis, een
ruimte voor jezelf en de financiële veranderingen. Ook belangrijk: wie gaat wat
betalen? Informeer vooraf bij de Belastingdienst naar mogelijke financiële gevolgen voor bijvoorbeeld huurtoeslag en uitkeringen. Vraag bij de gemeente naar
het beleid voor woningtoewijzing.

≥ w ww.juridischloket.nl – voor juridische
vragen (vooral voor mensen met minder
financiële draagkracht)
≥ w ww.mantelzorg.info Centrum Mantelzorg
ondersteunt mantelzorgers

≥ w ww.mantelzorgportretten.nl
– persoonlijke verhalen van
mantelzorgers
≥ w ww.mezzo.nl of 0900 - 20 20 496
– Belangenorganisatie van mantelzorgers

Het hele ABC staat op: www.borstkanker.nl/praktische_tips_voor_mantelzorgers

(advertentie)

HIGH VAN JE
CHEMOBREIN?
(alles wat je altijd al wilde weten maar nooit durfde te vragen over borstkanker)

Lees het vanaf 1 oktober
in Pink Ribbon magazine.

Koop dit blad!

€5

,95

100% ex BTW komt ten goede aan borstkankeronderzoek
Pink Ribbon magazine wordt mede mogelijk gemaakt door: Kitchenaid, Estée Lauder, Roche, Zinzi, Mercedes-Benz, C&A en CZ

B-last
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vragen over
preventieve operaties

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van plastisch chirurg dr. Marc Mureau en
oncologisch chirurg dr. Linetta Koppert. Beiden werkzaam in het Academisch Borstkankercentrum
Erasmus MC- Havenziekenhuis.

Dragers van de BRCA1- en
BRCA2-genmutatie hebben
een grote kans op borst
kanker: 60-80%. Daarnaast
lopen ze een risico van 40%
op eierstokkanker bij BRCA1
en 20% bij BRCA2. Wat doe
je met de wetenschap dat je
mutatiedrager bent, kies je
voor intensieve controles of
laat je je preventief opereren?
In de vorige B gingen wij in
op intensieve controle. Deze
keer antwoord op vragen
over preventieve operaties.
Tekst: Deborah Ligtenberg

Hoe laag wordt het risico op borst- en/of
eierstokkanker door een operatie?
Linetta Koppert: ‘Als je kiest voor preventieve
verwijdering van borstklierweefsel reduceer
je het risico tot één à drie procent. Het wordt
niet nul procent doordat er ongezien altijd
een heel klein beetje weefsel achterblijft. Bij
verwijdering van de eierstokken en eileiders
wordt de kans op eierstokkanker kleiner dan
vijf procent.’
Hoeveel mensen kiezen voor een
preventieve operatie?
Linetta Koppert: ‘Ongeveer 35 procent van de
mutatiedragers in Nederland kiest voor een
preventieve borstoperatie. Dat lijkt niet veel,
maar dat komt omdat de screeningsmetho
den zo ontzettend goed zijn. Als arts kan ik er
dan ook heel goed achter staan als een vrouw
niet kiest voor een operatie, maar voor inten-

40

sieve controles. Voor eierstokkanker bestaat
er echter geen goede screening. We adviseren vrouwen met een BRCA1-mutatie dan ook
met klem om zich tussen hun 35ste en 40ste
preventief te laten opereren aan de eierstokken. Bij BRCA2 is dat tussen de 40 en 45 jaar.
Bijna alle dragers laten uiteindelijk de eierstokken en eileiders preventief verwijderen.’

preventieve operatie de angst voor kanker
sterk daalt, maar dat de tevredenheid over het
eigen lichaam en de seksuele beleving minder wordt, waarschijnlijk blijvend. Voor de
meeste vrouwen weegt dit echter wel op tegen het feit dat het risico op kanker van heel
hoog naar heel laag is gegaan. Veel lager
dan voor andere vrouwen.’

Wat zijn de nadelen en risico’s van een
preventieve operatie van de borsten?
Marc Mureau: ‘Het merendeel van de vrouwen
die een preventieve operatie ondergaan, krijgt
meteen een reconstructie. De Richtlijn Borstreconstructie is in ontwikkeling; die draagt eraan
bij dat de kans op complicaties zo laag mogelijk wordt. De grootste risico’s bij een borstreconstructie zijn infecties, nabloedingen en
versterf (in totaal vijf tot twintig proweefsel
cent). Vrouwen die ouder zijn dan 55 jaar óf
roken, een BMI (body-mass-index) boven de
dertig hebben en/of een cup D of groter lopen
meer risico. Gevoelsstoornissen van de huid
van de borst zijn een nadeel. De tepel verdwijnt of het gevoel in de tepel is weg, wat gevolgen kan hebben voor de seksualiteit.’

Hoe kom ik in contact met mensen die
voor dezelfde keuze stonden?
Marc Mureau: ‘Vraag het aan je arts, die
kent meestal vrouwen die je kunt benaderen. Daarnaast is er op 27 september het
BRCA-congres van BVN en kunnen vrouwen
terecht op het forum op www.brca.nl.’ BVN
heeft ook een ervaringslijn (zie pag. 43).

Wat zijn de nadelen en risico’s van een
preventieve operatie van de eierstokken?
Linetta Koppert: ‘Je doet deze operatie pas als
een eventuele kinderwens voltooid is. Door de
operatie komen vrouwen vervroegd in de overgang waardoor ze vervelende bijwerkingen
kunnen ervaren zoals opvliegers, verstoorde
nachtrust, gewrichtsklachten, stemmings
wis
selingen en libidoverlaging. Als ze geen borstkanker hebben gehad, kunnen ze, in overleg
met hun arts(en), eventueel tijdelijk medicijnen
slikken om de overgangsverschijnselen te onderdrukken.’
Wat betekenen preventieve operaties
voor een vrouw?
Marc Mureau: ‘Uit onderzoek blijkt dat na een

≥ Lees meer over operaties op pagina 10 en
over borstreconstructie op pagina 28. Op
www.borstkanker.nl/archief _B vind je het
artikel ‘7 vragen over intensieve controles’
uit nummer 10 van B.

Congres en websites
≥ Op 27 september organiseert BVN het Congres
BRCA.nl (gefinancierd door Pink Ribbon).
≥ www.brca.nl voor informatie en aanmelding
(brca.nl is de site van BVN over erfelijke borsten eierstokkanker.)
≥ Op www.b-bewust.nl/bereid _je_voor vind
je de kwaliteitswijzer Erfelijkheid. Via de
homepage kun je op deze site ook een eigen
checklist samenstellen om je voor te bereiden
op gesprekken en keuzes.

Onderzoek ‘Een persoonlijk
risicoprofiel voor BRCA1 & 2
mutatiedragers’
Steun dit onderzoek en vraag anderen het ook te
steunen. Kijk op http://acties.pinkribbon.nl.
Meer informatie over het onderzoek vind je op
≥ www.pinkribbon.nl/doelbestedingen
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De naakte waarheid

Ze zijn mooier dan
de originelen
Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto: Robin de Puy

Elja Prinsen (35)
Borstkanker In augustus 2013 werd bij Elja een
cyste gediagnosticeerd. Uiteindelijk bleek het
triple negatieve borstkanker.
Behandeling Neo-adjuvante chemotherapie,
dubbelzijdige operatie met directe
tepelsparende reconstructie; de tweede borst
is vanwege een BRCA-genafwijking preventief
verwijderd. Daarna bestraling.
Extra operatie Vanwege de genafwijking heeft
Elja afgelopen zomer preventief ook haar
eierstokken en eileiders laten weghalen.

Borstkanker laat zijn sporen achter, van binnen en van
buiten. Vrouwen en mannen vertellen zonder opsmuk over
de nieuwe relatie met hun lichaam.
‘Ik ben niet onzekerder over mijn lijf nu ik borstkanker heb gehad. Wel zie ik mensen in mijn
omgeving soms onzeker kijken omdat ze geen
praatje durven te maken. Dat voelt niet fijn. Ik
had twaalf dagen een drain aan twee kanten,
was bont en blauw. Maar nee, ik voel me niet
minder vrouw dan eerst door deze operatie.
Mijn kale hoofd was confronterender. Dag blonde lokken, dag vrouwelijkheid. Ik durf wel met
mijn borsten bloot, maar zonder pruik naar buiten? Met mijn zwarte (!) stoppels zien mensen
me weer als patiënt. Daarom twijfel ik over het
moment wanneer die pruik er definitief af gaat.’

ondersteunen. Ik was overtuigd dat het niet
goed was. De artsen hebben geen biopsie gedaan, wel twee keer een punctie en die leek
goed. Eind oktober stortte mijn wereld alsnog
in. Toen werd ik geopereerd aan de ‘cyste’. Het
was fout, hartstikke fout, toch borstkanker.
Daar was ik natuurlijk boos en verdrietig over.
De genmutatie die in de loop van de diagnose
aan het licht kwam, was de tweede klap. Het
raakte me vooral vanwege mijn kinderen van
vijf en acht. Maar goed, ik kan er niets aan
doen en over vijfentwintig jaar is de wetenschap weer verder.’

Drie bh’s
‘Vorig jaar juli voelde ik een knobbel in mijn
borst. De huisarts stuurde me naar het ziekenhuis. Eerst was ik nog opgelucht: het was maar
een cyste. Maar ik voelde de knobbel groeien.
Binnen een paar weken was het een zwelling
van tien centimeter doorsnee. Met hardlopen
deed ik maar drie bh’s aan om de boel stevig te

Weg theezakjes
‘Met tachtig procent kans om weer borstkanker
te krijgen, had ik geen keuze, vond ik. Mijn man
zei: “El, je bent niet de vrouw van wie ik houd
om je borsten. Als ze weg moeten, dan moeten
ze weg.” De plastisch chirurg stelde een huiden tepelsparende operatie voor. Dat zou het
mooiste resultaat opleveren en het minst be-

B van Borstkankervereniging Nederland

lastend zijn. In een ingreep van viereneenhalf
uur zette hij een sneetje langs de bovenkant
van de tepel, verwijderde het borstweefsel en
plaatste een prothese terug, met een soort stellage om de borst mooi in vorm te houden. Ik
ben tevreden. Weg theezakjes na twee keer
borstvoeding! Mijn borsten kijken weer fier de
wereld in. Ze zijn mooier dan de originelen. Al
zitten er wat deukjes en onregelmatigheden in,
in bikini of bh ziet niemand dat.’
Samen
‘Ik heb wel eens op de bank gezeten en gezegd: ik ben geen goede vriendin meer, geen
goede moeder noch vrouw. Alleen nog maar
patiënt. Het hielp toen ik me daaraan kon overgeven. Voor mijn man en mij is dit een harde
leerschool. We zijn heel bewust ons leven samen blijven leven. We gaan toch uit eten, en
toch een wandelingetje maken. Het is niet zo
dat hij zijn gezonde leven leeft en ik mijn zieke
leven. Wij zijn nog steeds mijn man en ik.’
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nummer 1 in gezondheid

Op GezondheidsNet.nl vind je betrouwbare informatie
over je gezondheid. Je leest alles over medische
onderwerpen, maar je vindt er ook tips en advies over
bijvoorbeeld het omgaan met stress, gezonde voeding
en voldoende beweging.
Schrijf je gratis in voor de wekelijkse nieuwsbrief van
GezondheidsNet en ontvang een digitaal boekje met
gezonde recepten.

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

4242

Lees nu ook de special over borstkanker samengesteld
met o.a. BVN op gezondheidsnet.nl/borstkanker.

www.gezondheidsnet.nl/nieuwsbrief

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
@borstkanker
		≥ www.facebook.com/borstkanker
≥ www.brca.nl

voor meer informatie over (mogelijke) erfelijke
belasting bij borst- en eierstokkanker

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. Aanmelden kan met een e-mail naar info.databank@borstkanker.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 onderwerpen 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

@brca.nl


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.

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

≥ 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.

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:

≥ www.borstkanker.nl/serviceteam
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WAAR HAALT ZIJ HET
VANDAAN?
Toen ze niet meer samen konden hardlopen, hebben de vijf meiden de groepsapp
maar veranderd van ‘hardlopen’ naar ‘leukedingendoen’.
De jonge vrouwen komen uit hetzelfde kleine
dorp, maar niet allemaal kenden ze elkaar. Al
gaat de vriendschap tussen Elja en Gerda al wel
twintig jaar terug. Zo’n anderhalf jaar geleden
liepen zij, in kleine groepjes, de 4 Engelse Mijl in
Zwolle. In de trein kwamen ze elkaar tegen en
het klikte. ‘Vanaf toen gingen we met z’n allen
naar allerlei hardloopevenementen. Dat ging
heel leuk totdat…’, zegt Willemien. ‘Op een zondag vorig jaar oktober hebben we voor het laatst
met ons clubje aan een loop meegedaan. Een
week later hoorde Elja de uitslag. Dat was heftig’,
herinnert Gerdi zich.

Tekst: Ulrike Schmidt
Foto: Peter Mustermann

Strijdvaardig
Ziek zijn is geen strijd die je kunt winnen als je

maar hard genoeg traint, zoals bij het hardlopen.
En toch zijn alle vriendinnen het erover eens: ze
vinden Elja strijdvaardig en dapper. Gerda: ‘Ik heb
Elja ook echt verdrietig gezien. Maar bij iedere tegenslag ging ze ook gewoon weer door. Zo
krachtig.’ De vriendinnen stuurden berichtjes,
bloemen, gingen langs, namen de kinderen mee
of deden een boodschapje. Willemien, gediplomeerd kapster, kortwiekte Elja’s haar toen het
ging uitvallen: ‘Ik stond er met een brok in mijn
keel toen ik haar prachtige lokken eraf haalde
terwijl Elja heel stoer bleef. Haar man Danny keek
naar haar en zei droog: “Ik vind je nog steeds een
lekker wijf”. Gerda: ‘Danny speelt een grote rol,
mede door hem blijft ze zo optimistisch.’
Liever niet ziek
Als de muren op haar afkwamen ging Elja langs
bij een van de vriendinnen. Gerda: ‘Ik hoefde
niets te vragen, ze was een spraakwaterval over
haar ziekte. Ik ben verpleegkundige, en ben dus
op de hoogte van het één en ander. Maar het
ging ook over de kinderen, over het voetballen.

Elja wilde niet in het teken staan van ziek zijn’.
“Ben je zo stoer of doe je zo stoer?” vroegen de
vrouwen zich af. ‘Laatst hadden we het erover
dat het okay is om er ook een keer doorheen te
zitten. Na de tweede operatie kwam ik het ziekenhuis binnen. Ik zag Elja al wel, maar zij mij
niet. Ze zat voor zich uit te staren, zorgelijk en vol
verdriet. Dat deed me zeer’, zegt Suzanne.
Kom op, zeg!
Afgelopen jaar zijn ze een hechtere groep geworden, min of meer doordat Elja ziek werd.
Pasgeleden gingen ze met z’n vieren naar een
hardloopevenement. Een extra pijnlijk moment
voor hen, maar vooral voor Elja, want zij kon niet
mee. Niet voor lang; ze is al weer bezig in de
sportschool. En met Gerdi is ze pas gaan wandelen. ‘Weet je wat ik van Elja heb geleerd: Laat de
beren op de weg voor wat ze zijn en pluk de
dag’, zegt Suzanne. Gerda vult aan: ‘Als ik ook
eens een dingetje heb, niet in verhouding met
wat Elja meemaakt hoor, dan denk ik bij mezelf
“Kom op Gerda, zeg!”’

Gerda

Elja
Gerdi
Willemien

Suzanne

Meer van en over Elja
op de voorkant en in het
artikel op pagina 41.

