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De strijd van
een Amazone
Met pijn in het hart hoorden wij begin maart het droevige bericht dat
Diana Gosens, niet lang voor haar 42e verjaardag, aan de gevolgen van
uitgezaaide borstkanker is overleden. Diana was een van de bedenkers
en oprichters van Stichting Amazones, forum en vraagbaak voor jonge
vrouwen met borstkanker; in 2004, het jaar van de oprichting, nog de
enige plek waar jonge vrouwen met borstkanker terecht konden.
Afgelopen jaar speelde Diana bovendien nog een belangrijke rol bij de
besprekingen met BVN over samenwerking. We zijn blij dat zij er in
januari nog bij was toen die samenwerking haar beslag kreeg. En blij
dat zij zelfs nog heeft kunnen bijdragen aan het interview over de
motivatie van Stichting Amazones om de krachten te bundelen met
BVN (zie pagina 24). Bij vrouwen onder de dertig jaar komt borstkanker
gelukkig nauwelijks voor. Als het je dan treft als jonge vrouw, heb je
vaak andere vragen dan oudere lotgenoten. Hoe zit het met mijn studie
of carrière? Kan ik na de behandeling nog wel kinderen krijgen, of
borstvoeding geven? Hoe vertel ik het mijn (jonge) kinderen? En wat
als de borstkanker terugkomt, of als ik erfelijk belast ben? Wat zijn de
gevolgen van de behandeling op de lange termijn?
Wij zijn ervan overtuigd dat jonge vrouwen met borstkanker specifieke
aandacht verdienen en we zijn blij dat we met de aansluiting van de
Amazones bij BVN samen voor deze doelgroep kunnen opkomen. Dit
jaar komt ook de oktobermaand in het teken te staan van ‘Jonge vrouwen
en borstkanker’. Samen met andere borstkankerorganisaties kozen we
voor dit thema. De komende maanden hoor je er zeker nog meer van.

Wat vinden de
lezers van B?
BVN vroeg haar lezers in een online enquête
naar hun mening over B. Meer dan de helft
leest het blad sinds drie jaar of langer. De
respondenten geven B gemiddeld een 8,4.
Je kunt de enquête nog steeds invullen op
≥ https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/bladb.
Gun jij jezelf of een ander het blad B?
B is onlangs door een vakjury uitgeroepen tot
het Beste Patiëntenblad. Gun jij jezelf of een
ander het blad B? Kijk op pagina 42!
≥ www.borstkanker.nl/wordlid

Hoewel ik Diana maar een paar keer heb ontmoet, heeft zij veel indruk
gemaakt op mij. Ik begon haar blogs te lezen om haar beter te leren
kennen. Haar gedrevenheid en optimisme raakten me, evenals haar
realisme toen ze wist dat het einde naderde. Haar strijdbaarheid als
Amazone wordt voortgezet door al die actieve mensen die zich online
en offline inzetten voor borstkankerpatiënten. Diana kreeg op haar
28e voor het eerst borstkanker. 28 is te jong om borstkanker te krijgen,
maar elke leeftijd is te jong om aan borstkanker te overlijden.
Met hoopvolle groet,
Lieke Steinmeijer
Directeur BVN
steinmeijer@borstkanker.nl
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Het hart is een spier die er als een pomp voor zorgt dat het
bloed onophoudelijk door ons lichaam stroomt. Het hart is
eigenlijk een dubbele pomp, want de bloedsomloop is verdeeld in een grote en een kleine bloedsomloop. Bij de kleine bloedsomloop gaat het bloed op en neer van het hart
naar de longen om daar zuurstof op te halen en koolzuurgas af te geven. In de grote bloedsomloop gaat het bloed
naar alle andere organen om daar voedingsstoffen en afvalstoffen op de juiste plekken op te halen of af te geven.
Door een haperende pompfunctie aan de linkerkant van
het hart, stroomt er te weinig bloed via de aorta het lichaam in. Gevolg: het vocht hoopt zich op rond de longen.
Je krijgt last van kriebelhoest en kortademigheid. Als de
rechterkant van het hart minder goed pompt, hoopt het
vocht zich vooral op in buik, benen en voeten. Links- en
rechts hartfalen komen vaak samen voor.
Bron: Hartststichting
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Actueel: BVN-nieuws & Agenda
Zuurstofarm bloed
Zuurstofrijk bloed
B-force & Esthers column ‘Ik zeg nee’
30 mei ALV en
06 Dubbelportret: Mijn relatie bestand tegen borstkanker?!
netwerkdag
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08 B-richten & B+ Pinterest
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nodigt
leden tohet stralingsveld ligt, heb je een verhoogde kans op het Bij chemotherapie kanBVN
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een maximale
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op 30 Dit
mei
DedeEenhoorn
in
zijnnuchter
bij bestraling
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envan
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16	
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tussen
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vast. Door de inademing zet de borstkas uit en komt het
netwerkdag!
hart lager in de borstkas te liggen. Een kleiner gedeelte van
19 B-last: 7 vragen over eierstokkanker
Tot slot kan een bepaalde combinatie van behandelingen het hart komt daardoor in aanraking met straling.
20	
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naar circulerende
tumorcellen
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22	
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hetmeer
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24 BVN en Stichting Amazones gaan
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of huisarts als je bovenstaande klachten herkent. Sa26 B-proefd: Onderzoek naar inflammatoire borstkanker vergroot kennis van ziekte
10 oktober themadag
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men kunnen jullie bekijken of extra onderzoek of een
hoop
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is. Hartfalen kan
28 B-handeling: Hartfalen door borstkankerbehandeling, en dan?
de borstkankerbehandeling te beperken. Daarom is het worden opgespoord met behulp van bloedonderzoek
belangrijk
je beschiktvan
over goede
en van
volledige
informa- (onder andere door meting van het hormoon BNP) en
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Marte
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hoop & vrees
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en/ofthemadag
echo van het hart.
36 B-wust leven: Waarom fysiotherapie
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38 B-hulpzaam: Tips bij de keuze van over
eendeuitwendige
prothese
gevolgen van bestraling.
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chronische
aandoening.
Gene- in
Daarnaast kun je in specifieke gevallen in overleg met je zing is vaak niet mogelijk.
De behandeling
richtland
zich
het
midden
van
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40 Mannen met borstkanker: Behandeling
meer opaanpassen,
maat bijvoorbeeld daarom op het verminderen van klachten en voorkomen van
arts zo nodig kan
het behandelplan
12.30 tot 17.00 uur.
41 Naakte Waarheid: Susans tepelreconstructie was de laatste stap in een lang proces
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actueel

Berichten van onze bladpartners
(advertorial)

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 in invasieve borstkanker. De
test is opgenomen in alle belangrijke internationale richtlijnen en is
de enige test aanbevolen voor gebruik in de klinische praktijk door
NICE (Engels gezondheidsinstituut).
≥ www.genomichealth.com
Roche reikt Breast Friends Award uit
Roche Nederland gaat in 2015 voor de achtste opeenvolgende keer
op zoek naar bijzondere initiatieven die het leven van mensen met
borstkanker tijdens of na de behandeling makkelijker maken,
prettiger laten verlopen of op een andere manier ondersteunen.
Voor de Breast Friends Award komen personen in aanmerking die
zich op een uitzonderlijke wijze inzetten voor het welzijn van mensen
met borstkanker. Afgelopen jaar won Désirée Hairwassers met
Borstkankervragen.nl de Award.
Meer weten? Kijk op ≥ www.breastfriends.nl
Keuzehulp uitgezaaide borstkanker
Vorig jaar heeft het Sint Antonius Ziekenhuis in samenwerking
met BVN een Keuzehulp ontwikkeld voor vrouwen met
uitgezaaide borstkanker. Op dit moment wordt deze in de
praktijk in verschillende ziekenhuizen getest. De Keuzehulp is
bedoeld om patiënten te informeren en zet argumenten voor
en tegen behandelopties op een rij. De Keuzehulp helpt ook
zorgprofessionals bij het structureren van gesprekken met
patiënten. AstraZeneca heeft de ontwikkeling gefinancierd,
maar geen invloed gehad op de inhoud van de Keuzehulp.
≥ www.borstkanker.nl/keuzehulp_uitgezaaide_borstkanker

Agenda
30 mei Algemene Ledenvergadering en
netwerkdag
Noteer
in je
BVN nodigt alle leden uit voor de Algemene
agenda
Ledenvergadering op zaterdag 30 mei van 10.00
tot 13.00 uur in congrescentrum De Eenhoorn te
Amersfoort. Aan de hand van het jaarverslag en de jaarrekening blikken we terug op 2014. Op de ALV wordt gevraagd deze
stukken goed te keuren. Tijdens deze vergadering staat ook
een statutenwijziging op de agenda die in stemming wordt
gebracht, evenals de keuze van de vergadering voor een nieuw
bestuurslid en een nieuwe bestuursvoorzitter. Alle leden
hebben stemrecht en kunnen zo invloed uitoefenen op de
koers van de vereniging. Na afloop is er gelegenheid om
samen te lunchen. Vanaf 14.15 uur vindt de netwerkdag plaats,
speciaal bedoeld voor actieve leden van BVN. Houd de website

in de gaten voor meer informatie, de agenda en de stukken
van de ALV. Aanmelden kan via onderstaande link.
≥ www.borstkanker.nl/algemene_ledenvergadering
10 oktober: themadag uitgezaaide borstkanker
De themadag hoop & vrees vindt dit jaar op 10 oktober plaats
van 12.30 tot 17.00 uur, op een goed bereikbare locatie in het
midden van het land. Deze middag staan de nieuwste
medische ontwikkelingen, bijwerkingen van behandelingen
en kwaliteit van leven centraal. Zowel medische en oncologische professionals als ervaringsdeskundigen komen aan het
woord. De dag wordt geleid door Sonja Robben, directeur
branchevereninging IPSO (Inloophuizen en Psychooncologische centra).
Naast deze themadag biedt BVN in twee of drie regio’s een
bijeenkomst aan die een afgeleide is van deze landelijke
bijeenkomst. Voor de organisatie van deze regionale
bijeenkomsten bundelt BVN haar krachten met IPSO-inloophuizen en andere regionaal betrokkenen en experts. De data
en locaties van deze regionale bijeenkomsten worden nog
bekendgemaakt. Meer informatie en aanmelden voor
10 oktober op ≥ www.borstkanker.nl/hoop_en_vrees_2015
Highlights patiëntencongres 16 januari
Patient advocates van BVN en Stichting Pink Ribbon bezochten
eind 2014 het internationale San Antonio Breast Cancer
Symposium (SABCS). Een samenvatting van het nieuws
van dat congres kun je vinden op
≥ www.borstkanker.nl/sabcs_2014
Op 16 januari organiseerde BVN met Stichting Pink Ribbon en
BOOG een congres om de in San Antonio opgedane kennis
over de laatste ontwikkelingen op het gebied van borstkankerbehandeling te delen. Zo’n tweehonderd mensen bezochten de middag. Zij beoordeelden het congres met een
8,2. Een samenvatting is gebundeld in een kennisdocument
op ≥ www.borstkanker.nl/patientencongres
B-bewust via arts of verpleegkundige naar de patiënt
BVN wil dat zoveel mogelijk borstkankerpatiënten en
BRCA-genmutatiedragers grip krijgen op hun eigen behandeltraject en dat zij de keuzes kunnen maken die bij hen
passen. B-bewust helpt hen hierbij door te ondersteunen
bij het voorbereiden van gesprekken. BVN wil dat zoveel
mogelijk mensen B-bewust weten te vinden. Daarom gaat
BVN dit jaar onderzoeken wat nodig is om ervoor te zorgen
dat artsen en verpleegkundigen patiënten op B-bewust gaan
wijzen. Dit doet BVN in een speciaal pilotproject samen met
haar Patient Advocates en verschillende ziekenhuizen. Door
het gebruik van B-bewust te evalueren met zorgverleners en
patiënten krijgt BVN een beeld van de manier waarop
B-bewust het beste kan worden opgenomen in de informatievoorziening van ziekenhuizen. BVN werkt in dit project al
samen met het Elkerliek Ziekenhuis Helmond, UMC Utrecht,
Antonius Ziekenhuis Utrecht en De Tjongerschans in
Heerenveen. Het streven is om dit jaar vijftien ziekenhuizen te
betrekken bij het project. Ziekenhuizen die mee willen doen
kunnen een mail sturen naar ≥ bbewust@borstkanker.nl

actueel

B-force 2014 basis voor acties BVN

Esthers column

Het afgelopen jaar is BVN via B-force.nl wederom te weten
gekomen wat er leeft onder onze achterban van (ex)patiënten
en betrokkenen. Gemiddeld reageerden er zevenhonderd
mensen per vraag. Op basis daarvan heeft BVN actie
ondernomen. Hieronder enkele highlights.

Ik zeg nee

Lipofilling
BVN is in onderhandeling met Zorginstituut Nederland over
de vergoeding voor lipofilling, dit in samenwerking met de
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVVP). Het
doel is om deze behandeling volledig vergoed te krijgen.
Wetenschappelijk onderzoek
De inbreng vanuit B-force is besproken met Stichting Pink
Ribbon en KWF. BVN hoopt dat het patiëntenperspectief
voortaan altijd meeweegt bij de toekenning van onderzoeksgelden. Stichting Pink Ribbon heeft onlangs een van de
thema’s voor 2015 bekendgemaakt: ‘Therapie op maat;
voorkomen van overbehandeling’. Dit thema stond op de
tweede plek bij de vraag over wetenschappelijk onderzoek
via B-force en is dus door veel (ex)patiënten gekozen.
Late gevolgen
De uitkomsten van B-force hebben geleid tot de oprichting van
een expertgroep late gevolgen met acht ervaringsdeskundigen. Het dossier late gevolgen op borstkanker.nl is aangevuld
met informatie over de onderwerpen die het meest genoemd
werden in B-force. Helaas ervaren velen van jullie klachten na
afloop van de behandelingen.
Hier de top 10
Vermoeidheid
Cognitieve problemen
Pijn
Slaap
Lymfoedeem
Negatieve emoties
Seksualiteit
Gewichtsproblemen
Zenuwpijn
Conditie

62%
54%
50%
46%
35%
31%
29%
28%
22%
19%

Bijna zes jaar ga ik nu door het leven als een amazone, met
één borst. Toen ik net te horen had gekregen dat ik borstkanker had, riep ik: ‘Al halen ze allebei mijn borsten eraf,
als ik het maar overleef!’ Een directe reconstructie was niet
mogelijk, maar daar had ik ook geen enkele behoefte aan.
Eén borst, kaal worden; het was in die periode maar bijzaak.
Toch dacht ik het afgelopen jaar dat ik blij zou worden van
weer een compleet lijf. Geen inwendige prothese, maar een
warme, zachte borst van lichaamseigen weefsel. Bijkomend
voordeel zou kunnen zijn dat ik wellicht na de operatie
minder last krijg van lymfoedeem en ook mijn buik kwijtraak; een win-winsituatie! Zodra ik echter denk aan ziekenhuisopname, langdurige narcose, een ingewikkelde
operatie, drains en wondvochtpuncties, slaat de twijfel toe.
Mijn oncoloog raadt me aan met een plastisch chirurg te
praten om erachter te komen wat de mogelijkheden zijn.
Ik doe er een half jaar over om een afspraak te maken en
verzet die afspraak vervolgens drie keer. Blijkbaar ben ik
er nog niet aan toe.
Maar uiteindelijk zit ik toch bij de plastisch chirurg, die
me uitgebreid vertelt dat de buikmethode een zware operatie is, waarvoor ik enorm gemotiveerd moet zijn. We
hebben het over oprekken van bestraalde huid, de kans dat
weefsel afsterft, extra operaties om symmetrie te bereiken
en een lappendeken aan littekens. Mijn hemel waar begin
ik aan?
De arts vraagt uiteindelijk of hij me op de wachtlijst zal
zetten. Dan kan ik over twee jaar, wanneer ik aan de
beurt ben, besluiten of ik wil. Maar ik wil hier niet langer
over nadenken. Ik wil het mijn lijf, dat al zoveel heeft
doorstaan, niet aandoen. En dus zeg ik nee. Heerlijk, die
rust in mijn hoofd.
Reageren? Mail naar info@esthersmid.nl

Keuze voor ziekenhuis: wat is belangrijk?
Wat opviel is de wens om een vast aanspreekpunt te hebben.
Wij hebben het vaste aanspreekpunt (al dan niet per behandelfase) opgenomen als criterium voor het roze lintje van de
Monitor Borstkankerzorg voor patiëntgerichte borstkankerzorg.
Kun je lid worden van BVN?
Via B-force kregen wij het signaal dat lidmaatschap vaak
onbekend is en dat het niet duidelijk is wat het lidmaatschap
inhoudt. We hebben leden hard nodig! Daarom geven we nu
duidelijker aan wat het belang is van lidmaatschap. Met
succes: het ledenaantal groeit. Een mooi resultaat!
≥ www.bforce.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.
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dubbelportret

Mijn relatie
borstkankerbestendig?!
Tekst: Lilian Rippe ~ Foto’s: Martijn de Vries

‘Ik heb altijd het
gevoel gehad dat
we maatjes waren’

6
06

Naam Wilma van der Knaap
Leeftijd 50 jaar
Tijdens haar ziekte kreeg haar relatie
meer diepgang.

‘We hadden al het nodige op ons pad gehad
en dat samen overleefd toen in 2008 bij mij
borstkanker geconstateerd werd. Onze
kinderen waren 6, 10 en 13 jaar, John leefde
voor zijn eigen bedrijf en ik werkte in
wisselende diensten 2½ dag als IC-verpleegkundige. Het was hectisch thuis, maar we
waren trouw en loyaal aan elkaar. We
koesterden de spaarzame momenten samen
en besteedden onze vrije tijd met ons gezin.
Toen ik de diagnose kreeg, was John erbij.
Op dat moment verdween de grond onder
onze voeten. Het was een “Wat overkomt
ons?” En meteen “Dit wordt een klus die we
met z’n tweeën moeten klaren.” In de auto op
de terugweg naar huis hebben we allebei
verschrikkelijk gehuild. Ik koos resoluut voor
een amputatie met directe reconstructie,
eerst links en enkele maanden later ook
rechts toen ik daar een knobbel voelde. Ik kon
niet langer leven met de onzekerheid en
schatte mijn overlevingskansen hoger in als
mijn borsten eraf gingen. Tijdens de
chemobehandelingen ging het overdag
allemaal wel. We hielden het gewone ritme
aan in ons huishouden, zodat voor de
kinderen alles kon doorgaan. ’s Nachts had ik
paniekaanvallen. Dan hoefde ik John maar
aan te stoten en hij hoorde me rustig aan.
Mijn behandeling had ook veel impact op
hoe ik naar mijn lichaam keek. Twee borsten
eraf en daarna twee ‘nepborsten’. Ook voor
John was het confronterend wat er allemaal
gebeurde, en ondertussen moest hij gewoon
naar zijn werk. Hij kreeg de tijd haast niet om
het allemaal te verwerken. Ik dacht in die
periode dat ik niks meer voorstelde. Als je
dan niet iemand hebt die dat goed oppakt en
af en toe een geintje maakt, wat moet je dan
nog? John deed dat allemaal wel gelukkig. Ik
heb altijd gevoeld dat we maatjes waren in
de strijd. Onze relatie is intenser geworden,
heeft zich verdiept. Mijn motto? Carpe diem,
met elkaar. Deze zomer fietsen we de Alpe
d’HuZes. Zo machtig mooi om dat samen te
willen en te kunnen. John en ik zijn dit jaar 22
jaar getrouwd. Ik vind dat we aan elkaar
gewaagd zijn.’

BBHetHetblad
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Naam Patricia van Avezaath
Leeftijd 43 jaar
Ze was tevreden met haar huwelijk. Toch
hield het geen stand toen borstkanker in het
spel kwam.

‘De steun die ik van mijn
partner verwachtte, heb ik
onvoldoende gehad.’

‘Mijn leven liep op rolletjes. Nooit ziek,
gelukkig huwelijk, twee prachtige zonen,
lekker huis, materieel alles voor elkaar. Het
veranderde plotsklaps in een hel, toen ik
begin 2011 hoorde dat ik borstkanker had.
Meteen nadat ik onder de douche een
knobbeltje in mijn linkerborst had ontdekt,
voelde ik diep van binnen dat het goed fout
zat. Mijn man wimpelde dat gevoel meteen
weg. Mijn gevoel klopte, het zat echt goed
fout, en ik dacht dat dit het einde van mijn
leven was. Mijn borst werd verwijderd en ik
had zes chemobehandelingen voor de boeg.
Na de vierde kon ik het niet meer opbrengen
om de kuur af te maken. Mijn man begreep
dat niet. Hij vond dat ik moest doorgaan voor
mijn kinderen en de familie. Zijn onbegrip
vond ik heel zwaar. Ook toen het beter met
me ging, bleef mijn besluit om te stoppen als
een soort ijzeren gordijn tussen ons in
hangen. De psycholoog die ik in die periode
bezocht, stelde voor dat ik eens samen met
mijn man zou komen praten, maar daar
voelde hij niets voor. De steun die ik van mijn
partner verwachtte, heb ik onvoldoende
gehad. Ik voelde me eenzaam en in de steek
gelaten. Zo’n tegenslag kunnen we dus
samen niet aan, dacht ik. Dat riep de vraag
op of we wel samen verder moesten. Ik had
niet het gevoel dat ik op zijn steun kon
rekenen als ik nog eens borstkanker zou
krijgen. In augustus 2013 zijn we gescheiden.
Nu begrijp ik dat het ook voor hem niet
makkelijk is geweest. Hij wilde de moeder
van onze kinderen behouden. Nog steeds
vind ik het jammer dat we niet samen in
therapie zijn gegaan. Ik had gehoopt daar
meer duidelijkheid over elkaars gevoelens te
krijgen. Misschien had ik meer moeten
aandringen. Mijn idee van een huwelijk was
“altijd bij elkaar blijven”. Met name naar de
kinderen toe vind ik het jammer dat we er
niet uitgekomen zijn. We hebben co-ouderschap en ons contact verloopt soepel. Ik zit
weer lekker in mijn vel, heb een nieuwe
relatie en de kinderen redden zich prima. Het
is goed zo.’
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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,
@borstkanker of
facebook.com/borstkanker

• — Politieke aandacht voor werk en kanker

Het Actieplan ‘Kanker en Werk’, een initiatief van Steven van Weyenberg (D66), is afgelopen najaar door minister Asscher tijdens een
zitting van de Tweede Kamer omarmd. Hij heeft het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd de mogelijkheden
voor uitvoering ervan te onderzoeken. Daartoe is een werkgroep
opgericht waarin de beweging LevenMetKanker, werkgeversorganisaties, de Bond van Verzekeraars, de Vereniging van Arbeidsgeneeskunde, het UWV, de Groep Werk & Kanker en brancheorganisaties uit de sectoren arbo en re-integratie zitting hebben. Het doel
is om (ex-)kankerpatiënten beter te ondersteunen op de arbeidsmarkt. Het initiatief van Van Weyenberg wordt ondersteund door
het visiedocument van de Groep Werk & Kanker. De eerste resultaten van deze initiatieven worden in de zomer verwacht.
≥ www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties
≥ www.groepwerkenkanker.nl

• —Speciaal voor jonge mensen

Sinds mei vorig jaar is Xenia het eerste en enige huis in
Nederland specifiek voor jonge mensen van 16 tot circa 35 jaar
met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte.
Xenia biedt hen een “thuis”, een woonomgeving afgestemd op
hun levensfase in een sfeer die past bij hun leeftijd. Xenia biedt
de palliatieve zorg voor jonge mensen in vier vormen: als
respijtzorg/logeerfunctie waarbij de jongere tijdelijk bij Xenia
kan verblijven; als overbruggingszorg voor jongeren die al wel
uit het ziekenhuis kunnen worden ontslagen, maar nog niet
naar huis kunnen vanwege de complexe verzorging; als
zogenaamde ziekenhuis-verplaatste-zorg voor jongeren die
ziekenhuiszorg nodig hebben en die buiten de muren van het
ziekenhuis willen ontvangen (bijvoorbeeld medicatietoediening/
kuren) en ook als terminale zorg, als hospice, voor de laatste
fase van het leven.
≥ www.xeniahospice.nl

• —Deelnemers onderzoek mindfulness

Het Radboud Universitair Centrum voor Mindfulness doet met
het Helen Dowling Instituut en de overige IPSO-centra onderzoek naar mindfulnesstherapie voor kankerpatiënten. In het
onderzoek ‘BeMind’ wordt gekeken welke vorm van therapie
(groepstherapie of online) het meest geschikt is voor welke
patiënt. Daarnaast wordt de kosteneffectiviteit onderzocht. De
patiënten worden op basis van loting verdeeld over drie groepen. In totaal zijn 245 deelnemers nodig. Patiënten die kanker
hebben (gehad), geen ervaring hebben met mindfulness, vragenlijsten in het Nederlands kunnen invullen en toegang hebben
tot een computer en internet kunnen meedoen. Het onderzoek
loopt tot 2017 en is gefinancierd door Pink Ribbon. Meer informatie over aanmelden en deelname op ≥ www.bemind.info
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• —Nieuwe Richtlijn Borstreconstructie

Eind maart is een nieuwe Richtlijn Borstreconstructie voor de
behandeling van borstkankerpatiënten verschenen. De Nederlandse
Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) is het daarover eens
geworden met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH),
Borstkankervereniging Nederland (BVN) en het Kennisinstituut van
de Federatie Medisch Specialisten. Met deze richtlijn worden grote
variaties in de behandelmethoden tussen de diverse ziekenhuizen,
die tot voor kort bestonden, voorkomen. Volgens de betrokken
verenigingen waren er ziekenhuizen waar geen enkele vrouw meteen
een borstreconstructie kreeg ten opzichte van klinieken bij wie meer
dan zestig procent van de borstkankerpatiënten een reconstructie
kreeg. Met deze nieuwe richtlijn worden ziekenhuizen verplicht om
vanuit de patiënt te denken en alle voor- en nadelen van de
behandelopties te bespreken, inclusief innovatieve technieken zoals
lipofilling, ongeacht of deze mogelijkheden in het eigen ziekenhuis
uit te voeren zijn. Dit zorgt voor gelijkheid en keuzevrijheid voor de
patiënt. BVN is actief bezig met een patiëntenversie van deze nieuwe
richtlijn, die binnenkort te vinden is op ≥ www.b-bewust.nl

• —A Sister’s Hope: 40K Walk 3 en 4 oktober

Stichting A Sister’s Hope organiseert op 3 en 4 oktober weer de
40 K Walk om geld in te zamelen voor onderzoek naar borstkanker. Deelnemers kunnen kiezen uit 40 km wandelen op één
dag of twee dagen achter elkaar 20 km wandelen of hardlopen,
naar keuze. Er wordt door prachtig Nederlands landschap gewandeld en gerend. De start is om 10.00 in Amersfoort. Het
sponsorbedrag bedraagt € 750 per persoon; voor teams met
zes deelnemers en meer geldt een korting. Er kunnen maximaal
600 mensen deelnemen. Inschrijven kan op:
≥ www.asistershope.org

B Het blad over borstkanker

• — Meer onderzoek naar hoofdhuidkoeling

Per jaar krijgen 15.000 patiënten met kanker, waaronder
borstkanker, te maken met haaruitval door chemotherapie.
Door de hoofdhuid tijdens de chemotherapie te koelen, kan
haaruitval in sommige gevallen worden voorkomen of verminderd. Veel ziekenhuizen bieden al hoofdhuidkoeling aan. Lopend onderzoek hiernaar richt zich onder meer op verdere verbetering van de methode van de hoofdhuidkoeling (denk aan
koeltijden en -temperatuur). Corina van den Hurk van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft vorig jaar de
Careprijs van het HC Dirven Instituut ontvangen voor haar
onderzoek naar hoofdhuidkoeling. Daarnaast is registratie van
resultaten van de koeling belangrijk om de patiënt te kunnen
informeren over de kans op een goed resultaat. Tot dusver
heeft IKNL de resultaten verzameld van meer dan 3.000 patiënten. Verdere registratie bij alle patiënten is echter gewenst
om beter inzicht te krijgen in de resultaten van hoofdhuidkoeling bij verschillende typen chemotherapie en verschillende
koelmethoden om vervolgens koeling verder te optimaliseren.
≥ www.iknl.nl ≥ www.geefhaareenkans.nl

• —Patiënten kennen bijwerkingen niet

vrouwen die niet goed kunnen lezen en/of weinig Nederlands
verstaan. Ook jij kunt deze vrouwen helpen! Kijk naar het
filmpje 'Wat doet Mammarosa?' en download daarna de app
uit de app-store. ≥ www.mammarosa.nl - kijk onder het kopje
‘Mammarosa voor jou!’

+
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/pins

Uit een onderzoek van LevenMetKanker blijkt dat 47 procent
van de mensen na afloop van de behandeling tegen kanker nog
last heeft van bijwerkingen. Tijdens de behandeling heeft veertig procent daarvan last. De helft van de kankerpatiënten heeft
geen idee van de lange termijn-bijwerkingen van de kankerbehandeling. Vermoeidheidsklachten worden het meest genoemd,
gevolgd door concentratieverlies en emotionele onbalans.
Twintig procent van de (ex-)patiënten kan zelfs niet werken
doordat zij dagelijks last ondervindt. Dertig procent van de patiënten heeft langdurig last van pijn en seksuele klachten. Uit
het onderzoek bleek ook dat de helft van de onderzoeksdeelnemers voorafgaand aan hun behandeling niet was geïnformeerd
over de mogelijke bijwerkingen. Volgens de patiëntenbeweging
moeten de negatieve gevolgen nadrukkelijk aandacht krijgen
bij de keuze voor een behandeling. LevenMetKanker pleit voor
een time out tussen diagnose en behandeling in de vorm van
een Kiesgerust-gesprek met de eigen huisarts om te bespreken
of de patiënt beschikt over alle relevante informatie om een
weloverwogen keuze te maken. www.levenmetkanker.nl

• —Voorlichtings-app van Mammarosa voor
anderstalige en laaggeletterde vrouwen
Mammarosa is er voor de circa twee miljoen vrouwen die extra hulp nodig hebben als het gaat om hun gezondheid, hulp bij
het verkrijgen van de benodigde informatie en hulp om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Deze vrouwen lopen meer risico borstkanker niet op tijd te ontdekken. Mammarosa geeft
informatie over borstkanker in twaalf talen specifiek voor

B van Borstkankervereniging Nederland
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Zeldzame
uitingsvormen
van borstkanker
Borstkanker is een veelvoorkomende ziekte, maar niet elke vorm van
borstkanker komt vaak voor.
Sommige uitingsvormen zijn ronduit zeldzaam. Helaas betekent dit
ook dat we er vaak maar weinig
over weten: wetenschappelijk
onderzoek is immers gebaat bij
grote patiëntaantallen. Daarom
blijven deze vormen in de patiëntenvoorlichting vaak buiten beschouwing. In dit artikel lichten we
de meest voorkomende onder de
zeldzame vormen nader toe.
Tekst: Peter Hamerslag
Illustraties: Deborah van der Schaaf (p. 11),
Van Lennep o.b.v. dana-farber.org (p. 13)
Dit artikel kwam tot stand met medewerking van prof. dr.
Paul van Diest, hoogleraar Pathologie en hoofd afdeling
Pathologie bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht
(UMCU), dr. Miranda Ernst, oncologisch mammachirurg in het
Alexander Monro Borstkankerziekenhuis en Moniek Verhoef,
arts-onderzoeker bij het UMCU.
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e hoort wel eens zeggen dat er evenveel soorten
borstkanker zijn als mensen met borstkanker, want
elke kanker is uniek. Toch is het zinvol borstkankers
in groepen in te delen om er grip op te krijgen. Als een
soort basisindeling wordt daarbij gewerkt met een dubbel onderscheid:
≥ tussen ductale en lobulaire tumoren
≥ tussen invasieve en niet-invasieve (in situ) tumoren
Het eerste onderscheid betreft de plaats waar de tumor
ontstaat: in de melkklieren (lobuli) waar de productie
van moedermelk plaatsvindt of in de melkgangen (ducti) waardoorheen de melk naar de tepel stroomt. Veruit
de meeste borstkankers ontstaan in de melkgangen; ze
worden ductale carcinomen genoemd. De overige borstkankers ontstaan vrijwel allemaal in melkklieren; we
spreken over lobulaire carcinomen.
Het tweede onderscheid betreft de vraag of de tumor al
zover gevorderd is dat deze andere weefsels is binnengedrongen. Als de borsttumor andere weefsels binnendringt, spreken we over een invasief of infiltrerend
carcinoom. Zo’n tumor is kwaadaardig omdat tumorcellen ook lymf- en bloedvaten kunnen binnendringen,
organen die ervoor bedoeld zijn stoffen door het lichaam
te transporteren. Als kankercellen van de tumor losraken,
kunnen ze worden meegevoerd naar andere plaatsen in
het lichaam – zo zaait kanker uit. Als de tumor (nog)
geen andere weefsels binnendringt, noemen we het een
carcinoom in situ (op zijn oorspronkelijke plaats). Zo’n
tumor is nog niet werkelijk kanker maar een voorstadium daarvan. Niet ieder carcinoma in situ wordt uiteindelijk borstkanker.

>>
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Deborah van der Schaaf over haar illustratie:
Voor deze illustratie heb ik me laten inspireren door kunstenaar
Damien Hirsts serie 'Kaleidoscoop'. Meer dan bij Hirst gaat het
hier om de afwijking binnen het patroon. Ik heb allemaal tulpen
gebruikt omdat het vaak voorkomende bloemen zijn in kleuren die
herhaaldelijk terugkomen en maar één orchidee. De zeldzamere
orchidee in een zeldzame kleur in het midden staat symbool voor
de afwijkende vorm.

de medische les

Op basis van deze indeling worden vier hoofdsoorten
borstkanker onderscheiden:
≥ Invasief ductaal carcinoom (IDC): een kwaadaardige tumor die voornamelijk ontstaat in een of
meer melkgangen en van daaruit andere weefsels
binnendringt. Van alle nieuw ontdekte borstcarcinomen is maar liefst 74% van dit type.
≥ Invasief lobulair carcinoom (ILC): een kwaadaardige tumor die voornamelijk ontstaat in de melkklieren. Met ongeveer 10% van de diagnosen is
dit de op één na meest voorkomende vorm.
≥ Ductaal carcinoom in situ (DCIS): een tumor die
in de melkgangen ontstaat en nog geen andere
weefsels infiltreert. In ongeveer 9% van de gevallen gaat het om dit type.
≥ Lobulair carcinoom in situ (LCIS): een tumor die
voornamelijk in de melkklieren ontstaat en nog
geen andere weefsels infiltreert. In pure vorm is
LCIS heel zeldzaam: in slechts ca. 1% van de gevallen wordt alleen LCIS aangetroffen. Vaker wordt
LCIS ook naast andere carcinomen gevonden.
Het is een overzichtelijke indeling, maar wie de percentages optelt, komt nog zo’n zes procent tekort. Deze zes
procent komt toe aan vormen van borstkanker die doorgaans wel verwant zijn aan een van bovenstaande groepen (meestal IDC), maar die zich zodanig afwijkend
presenteren en gedragen dat ze beschouwd worden als
aparte soorten. In deze medische les bespreken we er vier,
beginnend met de meest agressieve vorm van borstkanker, het inflammatoir carcinoom. We eindigen met een
vorm van borstkanker die volledig buiten het schema
valt omdat deze niet in de klieren of melkgangen ontstaat, maar in het bindweefsel daaromheen.
Inflammatoir mammacarcinoom

Inflammatoir mammacarcinoom (IBC – inflammatory
breast cancer), ook ontstekingsborstkanker of mastitis carcinomatosa genoemd, is een verder gevorderd stadium van
een invasief ductaal carcinoom dat zich op een afwijkende
manier uit en daarom een eigen ziektebeeld vormt. Inflammatoir mammacarcinoom is een bijzonder agressieve vorm
van borstkanker waarbij de kankercellen zich nestelen in
de lymfvaten van de borst en de huid. Deze vaten worden
hierdoor geblokkeerd, zodat het lymfvocht de afvalproducten van de huidcellen niet kan afvoeren en er ontstekingsreacties ontstaan. Ophoping van het lymfvocht doet de
borst zwellen en rood worden. Omdat de kankercellen in
de lymfvaten zitten, zaait ontstekingsborstkanker eigenlijk
altijd naar de oksel uit, en ook het risico op uitzaaiingen in
organen elders in het lichaam is groot. Precieze cijfers ont-
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Inflammatoir mammacarcinoom of
ontstekingsborstkanker wordt wel
eens aangezien voor een ontsteking.
Let daarom goed op de symptomen
die vaak plotseling optreden.
breken, maar aangenomen wordt dat minder dan één uit
honderd nieuw ontdekte borstkankers van dit type is. Bij
mannen is deze vorm nog zeldzamer.
Symptomen

In vergelijking met andere borstkankers vordert de ziekte snel: de symptomen kunnen binnen weken opkomen
en de kanker kan binnen maanden uitzaaien. Die symptomen zijn plotseling opkomende en snel verergerende
zwelling en roodheid van een groot deel van de borst. De
huid krijgt soms een sinaasappelachtig voorkomen (peau
d’orange). De borst neemt in omvang en gewicht toe,
voelt warm en is gevoelig. Dit is een van de weinige borstkankers die pijnlijk kan zijn. Soms is de tepel ingetrokken.
Niet alle symptomen hoeven tegelijk op te treden.
Diagnose

Het bevolkingsonderzoek vindt niet voldoende vaak
plaats om IBC te ontdekken. Vaak is trouwens ook geen
knobbel voel- of zichtbaar. Omdat veel symptomen erg
lijken op die van de vaker voorkomende borstontsteking
(mastitis), wordt de diagnose soms verkeerd en geregeld
laat gesteld. Een belangrijk verschil is dat borstontsteking
meestal gepaard gaat met koorts, ontstekingsborstkanker
niet. De kanker reageert ook niet op de antibiotica waarmee borstontsteking vaak wordt bestreden. Bij vermoeden van ontstekingsborstkanker volgt mammografie en
echografie van borst en oksel om de diagnose te stellen,
een PET/CT- en een botscan om te beoordelen of er
afstandsuitzaaiingen zijn en weefselonderzoek door de
patholoog. De tumor is meestal niet hormoongevoelig
en vaak wel HER2-positief.
Behandeling

Doorgaans begint de behandeling met chemo- en/of antihormonale therapie (dat laatste mits de tumor hormoongevoelig is) voorafgaand aan de operatie. Dit om de
zwelling(en) te doen krimpen en de effectiviteit van de
medicijnen te beoordelen. Als de kankercellen HER2positief zijn, kan ook immunotherapie voor de operatie
worden gegeven. Dan volgt een borstverwijderende operatie waarbij ook de meeste of alle oksellymfklieren
worden weggenomen, gevolgd door radiotherapie, chemotherapie (alleen als die nog niet voor de operatie is
gegeven) en, als de receptorstatus daar aanleiding toe
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Symptomen van ontstekingsborstkanker

geeft, hormoon- en/of immunotherapie. Als de borstkanker is uitgezaaid naar organen elders in het lichaam
wordt een behandelplan opgesteld voor uitgezaaide
borstkanker (palliatieve therapie).
Van alle borstkankers heeft ontstekingsborstkanker de
minst gunstige prognose: van de honderd vrouwen bij
wie de diagnose wordt gesteld, zijn er maar 20 tot 25 na
vijf jaar nog in leven (bij de meeste andere invasieve
borstkankers zijn dat er bijna negentig).

1

2

3

Ziekte van Paget

De Ziekte van Paget (morbus Paget, afk. M. Paget) is een
vorm van borstkanker die zich presenteert als schilferige
rode huiduitslag bij de tepel. De ziekte is zeldzaam: één
tot drie gevallen op honderd borstkankers, meestal bij
vrouwen tussen de vijftig en zestig jaar. Bij mannen is de
ziekte nog aanzienlijk zeldzamer.
Meestal ontstaat de ziekte in de grote melkgangen achter
de tepel. In meer dan negentig procent van de gevallen
heeft de patiënt daarom ook een onderliggende tumor,
die nog in situ maar ook al invasief kan zijn. Door de
melkgangen bereiken kankercellen het tepelgebied. In
feite kan de ziekte van Paget dan beschouwd worden als
een lokale uitbreiding van die onderliggende ziekte, die
trouwens vaak pas ontdekt wordt vanwege de symptomen bij de tepel.

4
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Rode of paarse verkleuring van de borst
Borst neemt in omvang en gewicht toe (door lymfvocht)
Pijn en/of jeuk aan de borst
Dikkere huid met putjes (sinaasappelhuid), mogelijk een ingetrokken tepel
Opgezette lymfklieren onder de oksel en/of boven het sleutelbeen

Symptomen

De symptomen beperken zich meestal tot één tepel, al
dan niet met uitbreiding naar de tepelhof en omliggende
huid. De huid vertoont een rode, onscherp begrensde,
schilferige tot korstvormende afwijking. Ook kan er
intrekking zijn van de tepel of omliggende huid. De
symptomen variëren van heel subtiel tot zeer uitgesproken. Sommige patiënten hebben last van jeuk, pijn of
tepelvloed. Bij ongeveer de helft van de patiënten is bij
borstonderzoek een knobbel voelbaar.

sluitend de tepel en achterliggende tepelgangen worden
verwijderd. Maar meestal is er wel een onderliggende
tumor, waarvan de kenmerken bepalend zijn voor de verdere behandeling. Een borstsparende operatie gevolgd
door radiotherapie is soms mogelijk, maar vaker is verwijdering van de hele borst nodig met verwijdering van
de schildwachtklier om te controleren op uitzaaiingen.

Diagnose

De symptomen kunnen erg lijken op eczeem, een allergische huidreactie of huidkanker. Net als bij het inflammatoir mammacarcinoom kan dit leiden tot een
verkeerde diagnose. Een onderscheidend kenmerk is
tepelintrekking, waarvan bij eczeem of allergie geen
sprake is.

Vijf bijzondere groeivormen van het invasief
ductaal carcinoom

Behandeling

Medullair carcinoom

Als op basis van een huidbiopt de diagnose M. Paget is
gesteld, wordt via mammografie en eventuele aanvullende weefselmonsters onderzocht of er een onderliggende tumor is. Is die er niet, dan kan de behandeling zich
beperken tot een zogenoemde conus excisie, waarbij uit-

Met slechts een enkel geval per honderd borstkankers
komt ook het medullair mammacarcinoom zelden voor.
De tumor manifesteert zich als een voelbare, zacht-vlezige (Latijn medulla = merg), goed begrensde knobbel,
meestal minder dan 2 cm groot. Onder de microscoop
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Naast het ‘gewone’ invasief ductaal carcinoom bestaat
een aantal zeldzame vormen die zich vooral onderscheiden door de bijzondere structuur van de tumor. We stippen ze kort aan.
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zien de tumorcellen er agressief uit, maar toch geeft dit
carcinoom meestal geen of maar weinig uitzaaiingen naar
de oksel. Medullaire carcinomen komen vaak voor in
combinatie met de afwezigheid van hormoon- en HER2receptoren (triple negatief), waardoor ze niet behandeld
kunnen worden met antihormonale of immunotherapie.
Vaak wordt daarom gekozen voor een combinatie van
chirurgie, radiotherapie en chemotherapie.
Papillair carcinoom

Met slechts een enkel geval per tweehonderd borstkankers is het papillair carcinoom zeer zeldzaam. Het meest
komt deze vorm van borstkanker voor bij vrouwen na
de menopauze. De tumor groeit in een vinger- of tepelachtige structuur (Latijn papilla = tepel). In de meeste gevallen is in de borst ook wat DCIS aanwezig. Symptomen,
behandeling en prognose zijn gelijk aan IDC.
Tubulair carcinoom

Bij tubulair carcinoom komen meestal vrij kleine tumoren voor die bijna geheel uit kleine buisvormige structuren bestaan, vandaar de naam (Latijn tubulus = pijp).
Door hun geringe grootte zijn deze tumoren moeilijk
voelbaar. Het carcinoom komt het vaakst voor bij vrouwen van 50 tot 55 jaar. Tubulaire carcinomen zijn doorgaans hormoongevoelig en HER2-negatief. Deze kanker
zaait zich zelden uit naar de lymfklieren in de oksel en
heeft een zeer goede prognose.
Mucineus carcinoom

Eveneens een subtype van IDC, waarbij de kankercellen
in slijm drijven (Latijn mucus = slijm). Vrijwel alle kankercellen produceren wat slijm, maar bij deze vorm is dit
zo uitgesproken dat het slijm een kenmerkend bestanddeel
van de tumor is. Bij mannen komt dit type vrijwel nooit
voor, bij vrouwen in ongeveer twee op honderd gevallen.
De prognose is relatief gunstig. De tumor is in negen van
de tien gevallen hormoongevoelig en vrijwel altijd HER2negatief. Het carcinoom wordt wel aangetroffen in com-

binatie met DCIS en bevat vaak ook bestanddelen van
IDC. In dat laatste geval is de prognose minder gunstig
en zal de tumor behandeld worden als IDC.
Cribriform carcinoom

Bij deze bijzondere vorm van borstkanker vestigen nestachtige formaties van kankercellen zich in het bindweefsel tussen de melkgangen (waar ze ontstaan) en de
melkklieren. Cribriform carcinoom kenmerkt zich door
vele holtes in de tumorvelden, waardoor de afwijking
enigszins op gatenkaas lijkt (Latijn cribri = zeef). Behandeling is als bij IDC.
Phyllodes tumor

Phyllodes tumor, ook cystosarcoma phylloides genoemd,
ontleent zijn naam aan het bladachtige patroon waarin
de cellen vaak groeien (Grieks phullon = blad). Het is
een zeldzame borsttumor die niet in de melkgangen of
-klieren ontstaat maar in het bindweefsel daaromheen.
Bij mannen komt de ziekte vrijwel nooit voor. Vrouwen
kunnen een phyllodes tumor op elke leeftijd krijgen,
maar meestal rond hun veertigste.
De diagnose kan lastig te stellen zijn omdat de tumor
erg lijkt op een fibroadenoom, een veelvoorkomende
onschuldige zwelling van de borst. Een onderscheidend
kenmerk is dat phyllodes veel sneller groeit. Phyllodes
is vaak goedaardig, maar er bestaat ook een kwaadaardige vorm en een tussenvariant. De okselklieren worden
zelden aangetast en ook verdere uitzaaiingen zijn zeldzaam. Wel is de kans dat de tumor terugkeert vrij hoog.
De gemiddelde vijfjaarsoverleving voor de goed- en
kwaadaardige varianten samen is gunstig: rond de
negentig procent.
De behandeling bestaat uit het operatief verwijderen van
de tumor met inbegrip van een relatief grote marge
(≥ 1 cm) van omringend weefsel om de kans op terugkeer
van de ziekte te verkleinen. Als de tumor kwaadaardig
is, zal ook radiotherapie en – bij uitzaaiingen – chemotherapie worden gegeven.

Meer informatie
≥ Zie over het inflammatoir mammacarcinoom ook het artikel op pagina 26 in dit nummer van B
≥ BVN gaat in de toekomst de informatie over zeldzame vormen van borstkanker op de website uitbreiden,
http://bit.ly/zeldzamevormen
≥ Onze medische les over het pathologisch rapport uit B9 (dec 2013) gaat dieper in op weefselonderzoek naar tumorkenmerken,
www.borstkanker.nl/archief_b
≥ Wie het Engels machtig is, kan terecht op breastcancer.org/symptoms/types, en voor IBC ook op cancer.gov/cancertopics/
factsheet/sites-types en cancer.org/cancer/breastcancer/moreinformation/inflammatorybreastcancer
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partner van

‘De diagnose is niet het
einde, hè?! Ik haalde er
kracht uit om positief
en praktisch te blijven’

Stoer!
Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto: Martijn de Vries

Na het gesprek met Ronnie Wijnhoven beklijft het beeld van de nuchtere
Brabander. Geen hartverscheurende scènes na de diagnose, geen zak en
as. Aan niets was immers te zien dat zijn vrouw Colinda borstkanker had.
Slechts één keer brak hij, kort na de uitslag. Voor de rest bleef hij de kerel
die hij was: robuust, lief voor haar en behulpzaam. Zoals ze hem had
leren kennen...
‘De diagnose is nog niet het einde, hè? Zoiets kan natuurlijk gebeuren, maar daar denk je niet aan. Colinda heeft
gewoon heel veel kans dat ze haar ziekte overleeft. Dat
wil niet zeggen dat het allemaal makkelijk is geweest. Integendeel. Nadat Colinda in juni 2013 was gediagnosticeerd, werd ze geopereerd en bestraald. Ook kreeg ze
chemotherapie. Daarvan werd ze doodziek, het veranderde haar als mens. Vaak was ze moe of uitgeput, kort
aangebonden en vergeetachtig. Dit stelde onze relatie op
de proef. Gelukkig kreeg ik op mijn werk alle ruimte om er
voor Colinda te zijn. Tijdens de moeilijke periode nam ik
natuurlijk taken van haar over waaronder de zorg voor
onze achtjarige zoon. Wij betrokken hem overal bij; eerlijk
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en in eenvoudige taal. Ook zochten we samen naar de
beste behandeling. We namen niet voetstoots aan wat
het ziekenhuis ons aanbood. Zo weigerde Colinda hormoonbehandeling vanwege de bijwerkingen en besloot
ze te gaan voor aanvullende alternatieve middelen, met
veel minder bijwerkingen. De omgeving volgde haar met
argusogen, maar zij had er baat bij. Ik vond haar eigenzinnigheid wel stoer. Inmiddels gaat het stukken beter
met Colinda, en staan we ook dichter bij elkaar dan ooit.
Of ik een tip heb voor andere partners van vrouwen met
borstkanker? Jazeker! Denk bij de diagnose niet meteen
aan het somberste scenario. Blijf positief en praktisch.
Daar haal je zoveel kracht uit.’
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Ik kan dit niet alleen
De relatie tussen patiënt en behandelaar is een bijzondere.
Je hebt vertrouwen nodig, maar ook professionele afstand.
Josien Schoo is verpleegkundig specialist palliatieve zorg in
ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Sinds twee jaar begeleidt zij Tamara
Kortbeek, uitbehandeld borstkankerpatiënt. Tamara over haar
relatie met Josien: ‘Ik heb Josien nodig, ik kan dit niet alleen.’
Tekst: Esther Smid ~
Foto’s: Suzanne Blanchard
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‘Ik vind het niet erg dat
patiënten me raken,
maar alles moet wel weg
kunnen vloeien’
JOSIEN SCHOO

T

amara Kortbeek (32) was pas 25 toen ze in 2008
een knobbeltje in haar borst voelde. Het bleek
borstkanker te zijn met regionale uitzaaiingen
in de lymfklieren. Drie jaar na de behandelingen
kreeg ze het gevoel alsof ze een rib gebroken had nadat
ze iets uit een laatje pakte. Ze bleek uitzaaiingen te
hebben in haar botten. Tamara: ‘Het zit inmiddels
overal, van mijn benen tot mijn hoofd.’
Open communicatie

Toen bleek dat Tamara uitzaaiingen had, werd ze door
haar behandelend oncoloog aangemeld bij het team
palliatieve zorg van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Josien Schoo (50), verpleegkundig specialist palliatieve zorg, legt uit: ‘Wij begeleiden patiënten die
door welke ziekte dan ook niet meer beter worden. Tot
aan het eind lopen we mee met deze mensen en hun
partners; we proberen hen zo goed mogelijk te ondersteunen en te adviseren.’
Volgens Josien is open communicatie over doodgaan
heel belangrijk, maar niet altijd makkelijk. ‘De dood
hoort bij het leven. Het is voor de patiënt en voor de
naasten belangrijk om het leven op een goede manier
af te sluiten.’

een klik hadden’, herinnert Tamara zich. ‘Het was moeilijk om de eerste stap te zetten en me eraan over te geven,
maar ik werd gelijk heel rustig van de gesprekken. Achteraf heb ik spijt dat ik niet eerder naar het team palliatieve zorg ben gegaan. Bij Josien kan ik mijn hart
luchten en alles wat me dwarszit eruit gooien.’
Tamara en Josien zien elkaar eens in de acht weken.
Josien: ‘Soms zie ik patiënten maar een paar dagen of
enkele weken, maar met Tamara en haar man loop ik
al twee jaar mee. Dan heb je dus meer tijd om een professionele relatie op te bouwen. Tijdens onze gesprekken
mag alles aan bod komen; van lichamelijke klachten,
angst voor de dood en seksualiteit tot de grote levensvragen als waarom ben ik ziek en wat heb ik nog aan
dit leven?’

‘Door te praten met Josien
kan ik alles loslaten’
TAMARA KORTBEEK

Uitstellen

Afstand

In het begin had Tamara geen behoefte aan begeleiding.
‘Ik praat heel makkelijk met mijn man, ouders, zusje,
schoonfamilie en vrienden. Ik zag de meerwaarde er
niet van om met een vreemde te gaan praten. We kwamen bovendien al genoeg in het ziekenhuis. Maar na
een jaar merkte ik dat het steeds zwaarder werd. In mijn
hoofd stroomde het helemaal vol. Ik kreeg steeds meer
en steeds grotere uitzaaiingen en de angst nam toe. Je
weet dat je doodgaat, maar niet precies wanneer. Bij
elke klacht dacht ik: dit is het moment, nu gaat het
gebeuren. Erover praten met naasten was niet meer voldoende. Ik was zenuwachtig, kreeg hartkloppingen en
kon niet meer slapen. Ik kon het niet meer alleen.’

De relatie tussen hulpverlener en patiënt is niet gelijkwaardig, er is altijd een professionele afstand. Maar dat
betekent volgens Josien niet dat ze zich afstandelijk
opstelt. ‘Ik raak natuurlijk geëmotioneerd door een
jonge vrouw die zo ernstig ziek is. Maar het heeft geen
zin om mee te huilen en heel verdrietig te worden; dan
kan ik Tamara niet meer helpen. Hoe ik die afstand
houd? Dat gaat automatisch. Ik zit al lang in het vak en
kan het goed van me afzetten. Ik vind het niet erg dat
patiënten me emotioneel raken, maar alles moet wel
weg kunnen vloeien. Dat doe ik niet bewust, maar ik
merk dat stomme dingen als stofzuigen of even naar
buiten gaan wel helpen. Ook praat ik soms over mijn
werk met collega’s, vriendinnen, mijn partner en mijn
kinderen. Een voorwaarde om dit werk te kunnen doen,
is dat je zelf goed in balans bent. Toen er een tijd geleden
iemand binnen mijn eigen familie overleed, kon ik een

Ontmoeting

Twee jaar geleden ontmoetten Tamara en Josien elkaar
voor het eerst. ‘Ik voelde bij het eerste gesprek al dat we
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paar weken niet werken. Ik weet niet of ik door mijn
werk goed voorbereid ben op mijn eigen dood. Ik hoop
dat er tegen die tijd iemand is die mij begeleidt en naast
me staat.’
Altijd bereikbaar

Josien vindt dat behandelaars de palliatieve zorg eerder
bespreekbaar moeten maken, zodat patiënten of behandelaars het team palliatieve zorg ook eerder kunnen
inschakelen. ‘Daarnaast hoop ik dat we in de toekomst
zeven dagen per week bereikbaar zijn voor onze
patiënten. Nu kunnen ze alleen tijdens werktijden met
ons bellen of mailen. Het liefst willen wij in de toekomst
ook buiten de ziekenhuismuren werken in nauwe
samenwerking met de huisarts en de thuiszorg. Stel dat
het voor Tamara moeilijk wordt om naar het ziekenhuis
te komen, dan zou ik haar thuis kunnen bezoeken.’
Tamara vindt het niet prettig om uiteindelijk met
iemand van het palliatieve team van de thuiszorg verder
te moeten. ‘Ik voel me goed bij Josien en heb geen zin
om mijn verhaal opnieuw te doen en weer aan iemand
anders te wennen.’
‘Door dit soort interviews’, zegt Josien, ‘komt de palliatieve zorg voor patiënten duidelijker in beeld. Het is
belangrijk te luisteren naar wat de patiënt zelf vindt en ik
ben dan ook heel blij dat Tamara haar verhaal wil delen.’
Alles kunnen zeggen

Natuurlijk praat Tamara niet alleen met Josien, maar
ook met haar naasten. Doordat zij zo dichtbij staan, kan
ze echter niet alles open met hen bespreken. ‘Tijdens
gesprekken met familie en vrienden hou je toch rekening
met hun gevoelens. Ik wil het ook niet alleen maar over
mijn ziekte hebben, ik wil nog zoveel mogelijk leuke
dingen met hen doen. Bij Josien kan ik alles zeggen zonder bang te zijn dat zij instort, want dat gebeurt niet.
Josien staat verder van ons af, zij is neutraler. Bovendien
heeft zij ervoor gestudeerd om ons te ondersteunen.’
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‘Ik help de patiënten hun kracht
te vinden om hun leven nog te
kunnen leven tot aan het einde’
JOSIEN SCHOO

‘Patiënten vinden het inderdaad fijn dat ik buiten hun
systeem sta’, beaamt Josien. ‘Zelf vind ik het heel bijzonder dat je aan het eind van het leven nog zoveel kunt
betekenen voor iemand. Ik help de patiënten hun kracht
te vinden om hun leven nog te kunnen leven tot aan het
einde. Dat betekent dat ik probeer te zorgen dat pijn en
lichamelijke klachten onder controle blijven en dat de
levenskwaliteit zo optimaal mogelijk is.’
Tamara: ‘Mijn kwaliteit van leven is absoluut beter door
de zorg van Josien. Door te praten kan ik alles beter
loslaten. Doordat ik nu weer rust heb in mijn hoofd, kan
ik nog genieten van dingen. Maar ik ga hoe dan ook
dood, dat kan Josien of wie dan ook niet tegenhouden.
Soms voel ik me daarin wel alleen. Iedereen moet
afscheid nemen van één persoon, maar ik moet afscheid
nemen van iedereen. Dat vind ik een heel groot ding.’
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Zeven vragen over erfelijke
en familiare eierstokkanker
In 2015 verschijnt
de landelijke richtlijn
Erfelijk en familiair
ovariumcarcinoom. Hierin
staat beschreven hoe de
diagnostiek en preventie
voor vrouwen met een
erfelijk of familiair verhoogd risico op eierstokkanker zouden moeten zijn.
Hoogleraar gynaecologische oncologie Marian
Mourits van het UMCG
was voorzitter van de richtlijncommissie. Zij geeft
antwoord op onze vragen.
Tekst: Deborah Ligtenberg

1. Hoeveel risico op eierstokkanker heeft
een vrouw in Nederland?
’Een vrouw in Nederland heeft ongeveer 1%
kans om eierstokkanker te krijgen. Het gaat om
zo’n 1.100 nieuwe diagnosen per jaar. Van deze
groep vrouwen is na vijf jaar minder dan 40%
in leven. Van alle vrouwen met eierstokkanker
heeft naar schatting ruim 10% een erfelijke aanleg voor de ontwikkeling van de kanker wat ook
betekent dat zij meer risico hebben op het krijgen van borstkanker.’ (zie vraag 5 over BRCA1/2)
2. Wat is het verschil tussen familiaire en
erfelijke eierstokkanker?
‘Als eierstokkanker bij twee of meer vrouwen
in een familie voorkomt zonder dat er een genafwijking wordt gevonden, spreken we van
familiaire eierstokkanker. Familieleden hebben dan een verhoogd risico, maar je kunt niet
vaststellen wie wel en wie niet. Bij eerste-
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graads familieleden verdubbelt het risico op
eierstokkanker dan van 1% naar 2%. Als er
twee of meer eerstegraads familieleden eierstokkanker krijgen, is het risico voor andere
eerstegraads familieleden hoger dan 10%. Als
bij DNA-onderzoek van de patiënt wel een
defect in een gen wordt gevonden, bijvoorbeeld een BRCA1- of BRCA2-mutatie, spreken
we van erfelijke eierstokkanker.’
3. Wanneer komt iemand in aanmerking
voor erfelijkheidsonderzoek?
‘Alle vrouwen met de diagnose eierstokkanker
krijgen een gesprek met een klinisch geneticus aangeboden. Deze diept de familiegeschiedenis met betrekking tot kanker uit. Ook
wordt DNA-onderzoek aangeboden.’ (Alle
indicaties voor doorverwijzing vind je op
http://bit.ly/genmutatie).
4. Hebben intensieve controles van de
eierstokken zin bij familiaire of erfelijke
eierstokkanker?
‘Preventief onderzoek van de eierstokken voor
vroege opsporing van eierstokkanker is niet
effectief gebleken. Bij een risico van meer dan
10% wordt een operatie aangeboden waarmee de eierstokken en eileiders preventief
worden verwijderd. Dit wordt pas geadviseerd
als iemand geen kinderwens meer heeft.*
Hoewel er sterke aanwijzingen zijn dat eierstokkanker vaak in de eileiders ontstaat, is het
verwijderen van alleen de eileiders geen bewezen veilige preventieve methode. Hiervoor
is meer onderzoek nodig.’
5. Wat is de relatie tussen eierstokkanker
en een verhoogd risico op borstkanker?
‘Als bij familiare eierstokkanker géén borstkanker voorkomt in de familie, is het risico op
borstkanker niet verhoogd. Andersom geldt
hetzelfde. In families met een BRCA1/2-genmutatie is het risico op borst- en eierstokkanker sterk verhoogd. Voor BRCA1- en 2 geldt
60-80% kans op borstkanker. Wat betreft eier-

stokkanker is er bij BRCA1 20-40% kans en bij
BRCA2 10-20%.’
6. Heeft een preventieve verwijdering van
de eierstokken/eileiders invloed op het
risico op borstkanker?
‘In het verleden dachten we dat met het weghalen van de eierstokken de kans op borstkanker met de helft verminderde. Inmiddels
weten we dat dit beschermende effect op de
borsten veel minder groot is dan gedacht.’
7. Wat zijn de gevolgen van het weghalen
van de eierstokken en eileiders?
‘Als de eierstokken vóór de overgang worden
verwijderd, betekent dit een acuut vervroegde
overgang. Dit heeft veel lichamelijke, emotionele en seksuele gevolgen. De gynaecoloog
kan hierover goede voorlichting geven. Vrouwen die geen borstkanker hebben gehad,
wordt aangeraden om na de preventieve operatie vervangende hormonen te gebruiken, tot
de leeftijd van 45-50 jaar.’

* Bij een BRCA1-mutatie wordt dat tussen 35 en 40
jaar aangeraden, bij een BRCA2-mutatie tussen
40 en 45 jaar.

Meer informatie
≥ Het artikel van Angelina Jolie in de
NY Times over haar eierstokoperatie en
meer informatie over erfelijke en familiaire
eierstokkanker vind je op
≥ http://bit.ly/eierstokken
≥ www.brca.nl
≥ Lees ook het artikel ‘7 vragen en antwoorden
over DNA-onderzoek’ in B nummer 9 , p. 40
≥ w ww.oncoline.nl/familiair-mammaovariumcarcinoom
(hier vind je de richtlijn zodra deze definitief is)
≥ www.stichtingolijf.nl
≥ w ww.kanker.nl/bibliotheek/eierstokkanker/
wat-is/283-erfelijke-borst-en-ofeierstokkanker
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Pink Ribbon

Het weefselmonster (biopt) van een uitzaaiing geldt als standaard voor het bepalen van
de behandeling voor patiënten met uitgezaaide borstkanker. Maar het biopt kent nadelen.
Biedt bloedonderzoek een minder belastend, beter en goedkoper alternatief? Prof. dr.
Stefan Sleijfer van het Erasmus MC Kanker Instituut en prof. dr. Liesbeth de Vries van het
UMC Groningen onderzoeken dit. Dokter Sleijfer licht toe.
Tekst: Jac. Janssen Foto: Anneke Hymmen

Karakteriseren van
kankercellen in het bloed:
gerichter behandelen van
uitgezaaide borstkanker

Wat is de aanleiding van dit onderzoek?
‘Om patiënten met uitgezaaide borstkanker
de beste behandeling te kunnen geven moet
een biopt, een stukje weefsel van een uitzaaiing, worden onderzocht. Bij voorkeur zelfs
meermaals tijdens een behandeling, omdat
tumorcellen gaandeweg kunnen veranderen.
Een bioptie is echter belastend om te ondergaan, en soms onmogelijk als uitzaaiingen
alleen in het bot of de hersenen zitten. Daarom bestaat er grote behoefte aan nieuwe
technieken om op een patiëntvriendelijkere,
gemakkelijkere en eventueel goedkopere manier patiënten met uitgezaaide borstkanker te
onderzoeken, zonder dat er een weefselmonster nodig is. Wij bekijken of bloedonderzoek
dezelfde informatie kan leveren als een biopt,
het onderzoek dat nu in de richtlijn voorgeschreven staat.’
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Wat wordt er precies onderzocht?
‘Bij borstkankerpatiënten komen circulerende
tumorcellen (ctc’s) voor in het bloed. Deze cellen spelen een grote rol bij uitzaaiingen van de
ziekte naar andere plekken in het lichaam. We
willen weten wat het verband is tussen die ctc’s
en de uitzaaiingen. Hebben ze dezelfde eigenschappen? Onderzoek van de oorspronkelijke
borsttumor blijkt namelijk niet altijd representatief voor wat in een uitzaaiing wordt gezien.
Dat is niet verrassend omdat soms jaren verstrijken tussen het vaststellen van een borsttumor en het optreden van uitzaaiingen. In die
tijd kan de kanker zich op allerlei manieren
hebben ontwikkeld waardoor de cellen in de
uitzaaiing anders zijn dan de cellen in de oorspronkelijke borsttumor. Een nieuw weefselmonster, van de uitzaaiing zelf, geeft dus een
beter en actueler beeld. Maar artsen zien hier

geregeld vanaf omdat biopsie voor de patiënt
lastig, pijnlijk en risicovol kan zijn. Daarom onderzoeken wij dit alternatief met ctc’s in het
bloed. En als je die ctc’s kan onderzoeken door
bloed onder een microscoop te bekijken, dan
willen we weten of je op die manier ook kunt
bepalen hoe je de uitzaaiing moet behandelen
– dus in plaats van met een biopt.’
Welke eigenschappen van kankercellen in
het bloed onderzoekt u?
‘Voor de juiste behandeling van uitgezaaide
borstkanker moeten we weten waarop tumoren reageren. Essentieel is of de oestrogeenreceptor (ER) en de humaan epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2) voorkomen op de
uitzaaiingen. Bevatten de uitzaaiingen oestrogeenreceptoren, dan is hormoontherapie
kansrijk. Zien we vooral HER2-receptoren dan
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Bijzondere financiering
In maart 2014 lanceerde Pink Ribbon de
campagne ‘Tijd voor Onderzoek’ om donaties te
werven voor het onderzoek ‘Karakteriseren van
kankercellen in het bloed’. Doel was financiering
van de 220.700 onderzoeksminuten. Inmiddels
zijn alle minuten gefinancierd. Het benodigde
bedrag van € 361.949 is bijeen gebracht zodat dit
impactvolle onderzoek kon starten.

Stichting Pink Ribbon
Stichting Pink Ribbon financiert wetenschappelijk onderzoek en projecten op het gebied van
behandeling, nazorg en langetermijneffecten
van borstkanker. Met als doel de juiste
behandeling en optimale begeleiding én een
beter en langer leven voor iedere borstkankerpatiënt. Pink Ribbon heeft inmiddels ruim
honderdvijftig onderzoeken en projecten
gefinancierd. www.pinkribbon.nl

ligt behandeling met medicijnen zoals trastuzumab voor de hand. Voor patiënten die ERen/of HER2-receptoren op hun tumorcellen
hebben biedt dit extra behandelmogelijkheden naast chemotherapie. Ontbreken beide
receptoren, dan is chemotherapie de enige
mogelijke behandeling. Het bepalen van ERen HER2-receptoren bij patiënten met uitgezaaide borstkanker is dus nodig om een meer
gerichte behandeling te kunnen voorschrijven.’
Hoe ziet dit onderzoek er praktisch uit?
‘Het onderzoek loopt van 1 januari 2015 tot 31
december 2017. De tweehonderd deelnemers
ondergaan vóór hun behandeling drie methoden voor het opsporen van ER- en HER2-receptoren op de uitzaaiingen. Namelijk door middel van een biopsie van een uitzaaiing; door
een PET-scan waarbij ook gekeken kan wor-
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den naar de ER- en HER2-status op uitzaaiingen, en met bloedafname voor het identificeren en tellen van de ctc’s. Deze methoden
vergelijken we met elkaar. Het maakt daarbij
niet uit welke vorm borstkanker een deelnemer heeft of in welke fase de ziekte is.’
Wat zijn de te verwachten resultaten?
‘Indien deze nieuwe methode met ctc’s, zoals
we verwachten, inderdaad geschikt blijkt om
goed de ER- en HER2-status vast te stellen op
uitzaaiingen, en zo een keuze in behandeling
te maken, dan is dit een patiëntvriendelijkere,
makkelijkere, goedkopere manier dan de andere methoden, en bovendien stralingsvrij. Dit
betekent dat artsen hun patiënten niet meer
aan vervelende onderzoeken hoeven te onderwerpen en dat ze een betere behandeling
kunnen voorschrijven.’

Kan de ctc-methode naast minder
belastend ook beter zijn voor de patiënt?
‘In theorie wel, maar dat gaan we nu onderzoeken. Een betere opsporing van ctc’s zal ook
toekomstig onderzoek naar de eigenschappen ervan vergemakkelijken en de mogelijke
waarde ervan voor patiënten verder vergroten.
Hoe meer informatie je hebt over uitzaaiingen,
des te specifieker je kunt behandelen, verwachten wij.’
Geldt dat ook voor patiënten zonder
uitzaaiingen?
‘Misschien wel. Gevoeligere techniek kan ook
toepasbaar zijn voor borstkanker die nog niet
uitgezaaid is. Maar vooralsnog onderzoeken
we uitzaaiingen. En het gaat voorlopig nog puur
om een voorspelling in algemene zin en niet om
een individuele prognose per patiënt.’
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B-jubeld

Pareltjes
In deze rubriek vind je iedere keer mooie initiatieven
en leuke spullen. Deze keer met de frisse wind
van de lente in ons hoofd.
Stuur je eigen pareltjes op naar
redactie@borstkanker.nl, @borstkanker of
facebook.com/borstkanker
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01
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01.

Edelweiss en gentianen groeien op de berghellingen van de Queyras (F) en de koningsarend jaagt hier op bergmarmotten. Beleef het met de
bergwandeltocht van Survivors on Top, van 24 juni t/m 1 juli 2015, maximaal 10 survivors, € 800. www.survivorsontop.nl, wiensillevissmitt@gmail.com
02. Mindfulness bij kanker door Ida Linse en Marijke Bruining helpt orde scheppen in de chaos. Tips en oefeningen die kunnen helpen om te gaan met
angst, pijn en machteloosheid. ISBN 9789089534828, € 19,95. 03. In het boek Voel je beter – levenskunst voor wie chronisch ziek is laat Deborah
Ligtenberg aan de hand van citaten, interviews, tips en oefeningen zien hoe je een chronische ziekte in je leven een plekje kunt geven. ISBN 9789462500501,
€ 16,95. 04. Een tocht op het water met VaarKracht biedt een belevenis aan mensen die leven met kanker. Vanaf vele plekken in het land. Geef zelf je
wensen aan. www.vaarkracht.nl 05. Dit is een leuk notitieboekje met allerlei spreuken en mooie foto's, en natuurlijk voldoende ruimte voor eigen
krabbels. Uitgeverij AnkhHermes, € 9,99 06 Cindy van der Meer kreeg in 2013 borstkanker. Nog tijdens de behandeling kreeg ze het idee om, met
professionele hulp, een lied te schrijven en een clip op te nemen. ‘Met ”Leaves Are Falling” heb ik bewust gekozen te laten zien hoe ik mijn ziekte positief
heb weten om te zetten. Dit project heeft mij laten voelen wie ik ben.‘ Luister zelf hoe mooi het geworden is op youtube.com/watch?v=TiAQF-sjuxg. Of kijk
naar de korte documentaire van student journalistiek Sabine Gankema op youtube.com/watch?v=DWmsJXu7CZE 07. Ring ‘Grass’ uit de collectie ‘Nature’
van ontwerpster Ineke Otte, € 60. Deze ring en nog veel meer frisse en fruitige modellen van dezelfde ontwerpster vind je op shop.meesterlijk.nu
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Ed Roos

Kanker
simpel
uitgelegd

11

11
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Foto: Hans Kreutzer
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Foto: Ruben Eshuis
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08. Zes dagen Zingen voor je Leven in Frankrijk. Van 14 tot en met 19 juni. De deelnemers gaan samen zingen en aan de slag met het beoefenen van
lichaamswerk, stemexpressie, zwaarddans en meditatie, € 729. www.zingenvoorjeleveninFrankrijk.nl 09. Eten dat met liefde en plezier bereid is, is een
welkome verwennerij! Met hun kookworkshops voor (ex-)kankerpatiënten willen Saskia Duijts en Marga van Slooten plezier in eten en kennis van gezonde
voeding overbrengen, € 25. www.cookandcare.nl 10. Helemaal tot jezelf komen tijdens een retraite in Frankrijk. Wordt het mindfulness in de molen van
Anneke en Ton, een verblijf in de auberge van Elly en Marcel (die ooit in B nummer 7 stonden) of een verwenweek met speciale koks en therapeuten bij
Puyssentut? € 375 tot € 1150, www.lemoulindescomtes.nl, www.precontent.fr, www.puyssentut.org 11. Twee indrukwekkende ervaringsverhalen van
vrouwen die te maken kregen met borstkanker. Kwetsbaar, krachtig én luchtig. Met wortel en tak van Rita Verschuur, ISBN 9789047702825, € 17,95 en
Waslijnen in de lucht van Marita Waterlander, ISBN 989546340, € 15. 12. Kanker simpel uitgelegd van Ed Roos is echt een medisch boek voor wie wil
weten wat kanker precies is en hoe het ontstaat. Een boek over DNA, eiwitten, receptoren, groeifactoren, antistoffen en meer, maar dan begrijpelijk
uitgelegd. ISBN 9057123924, € 19,95 13. Inloophuis De Kraanvogel in Amsterdam-Oost heeft haar deuren geopend. Het inloophuis is een initiatief van
Veronique van Rossum, die op 7 juni 2014 aan kanker overleed. De Kraanvogel is een plek waar je lotgenoten kunt ontmoeten, kunt ontspannen en je thuis
voelen. Dinsdag en vrijdag,10.00 – 14.00, www.dekraanvogel.org
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BVN-project

Samen sterk
voor jonge
vrouwen met
borstkanker
Stichting Amazones en BVN samen verder
Tekst: Annemaret Bouwman Foto: Anneke Hymmen, BVN

Het interview voor dit artikel vond in februari plaats.
Vrij snel daarna overleed Diana Gosens aan de gevolgen van uitgezaaide borstkanker. Borstkankervereniging
Nederland (BVN) en Stichting Amazones hebben hun
krachten gebundeld. De stichting opereert voortaan
onder de vlag van BVN als ‘commissie Amazones’ en zet
zich in voor belangenbehartiging, informatie en lotgenotencontact voor jonge vrouwen met borstkanker.
Stichting Amazones richt zich sinds de oprichting in 2004 op vrouwen in de leeftijd van
25-50 jaar. Een deel van hen komt door de
behandeling vervroegd in de overgang en
krijgt lichamelijke klachten. Sommigen raken onvruchtbaar, wat psychisch heel zwaar
kan zijn. Weer anderen hebben geen overgangsklachten, maar presteren door bijvoorbeeld oedeem, vermoeidheid of concentratieproblemen minder goed dan voor
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hun ziekte. Kortom, het is een groep die
specifieke aandacht verdient. In 2013 was
bijna een kwart van de vrouwen met borstkanker jonger dan 50 jaar. Het ging om 76
vrouwen in de leeftijd van 15-29 jaar en 1484
vrouwen tussen 30 en 44 jaar.
Oprichtster van de Amazones, Diana Gosens, was 28 toen ze borstkanker kreeg en
wilde dolgraag in contact komen met lotge-

noten. In het ziekenhuis vond ze die niet,
daarom deed ze na haar operatie, in 2001,
een oproepje op het forum van tijdschrift
VIVA. Zo kwam ze in contact met tien andere
jonge vrouwen die borstkanker hadden of
daarvoor behandeld waren. Ze wisselden
ervaringen uit, gaven elkaar adviezen en
leefden intens met elkaar mee. Diana: ’Omdat we niet afhankelijk wilden zijn van het
VIVA forum, lieten we in 2004 een website
bouwen. We bleken zoveel meelezers te
hebben dat de server er al op dag één uitklapte. In de eerste maand hadden we
100.000 hits!’
Gesterkt door het succes van de website, richtte Diana vijf maanden later samen met enkele
anderen Stichting Amazones op. De amazones
waren vrouwelijke krijgers uit de Griekse mythologie. Het verhaal gaat dat de vrouwen hun
rechterborst amputeerden om zo beter met
pijl-en-boog te kunnen schieten. Diana: ’Dat
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van links naar rechts:
Mariëlle Direks, Sé Lenssen en
Diana Gosens

strijdbare van de amazones, daar herkennen
wij ons in. We wachten niet af, maar zoeken actief naar informatie, delen onze kennis en ervaringen en geven elkaar steun.’
Hart onder de riem
Mariëlle Direks beschrijft haar eerste kennismaking met de Amazones als een “warm
bad”. Na haar operatie in 2007 ging ze actief
op zoek naar lotgenoten. Ze ontdekte de
website, las de berichten, reageerde, plaatste haar verhaal en van het een kwam het ander. Een jaar later werd ze moderator van de
site, in 2010 nam ze plaats in het bestuur en
sinds 2012 is ze voorzitter. Mariëlle: ‘Ik was al
heel snel fan van de Amazones. Het is zo fijn
om een plek te hebben waar je ervaringen
kunt delen, vragen kunt stellen en elkaar een
hart onder de riem kunt steken. Ik heb er niet
alleen veel steun en informatie gevonden,
maar er ook mooie vriendschappen aan
overgehouden.’
Aanvankelijk was de website alleen een platform om kennis en ervaringen uit te wisselen, maar in de loop der tijd kwam er steeds
meer informatie op te staan. Ook ging de
stichting bijeenkomsten en uitstapjes organiseren. De site heeft gemiddeld 40.00045.000 bezoekers per maand. Dat hoge aantal komt mede doordat alle discussies
openbaar zijn. Mariëlle: ‘We raden elke bezoeker wel aan om een “nickname” te kiezen.
Dan kun je vrijuit schrijven en hoef je niet
bang te zijn dat je baas meeleest.’

kunde mee, bijvoorbeeld over hoe je een
goede internet-community voor patiënten
bouwt en onderhoudt.’
Vervroegde overgang, zwangerschap en
kinderwens, kanker in een jong gezin en erfelijke belasting. Het zijn de thema’s waarop
de commissie Amazones zich de komende
tijd gaat richten. De thema’s worden uitgewerkt in actiepunten op het gebied van kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en zelfmanagement. Doel is om eind augustus een
“BVN-programma jonge vrouwen” te hebben, dat aansluit bij de missie en visie van
BVN. Diana: ‘Ons forum geeft een duidelijk
beeld van wat er leeft in de community.’ Lieke: ‘Het is fantastisch dat die bloeiende community nu ook onderdeel is van BVN. Hoe
sterker onze achterban, hoe luider we onze
stem kunnen laten horen. BVN wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een gekende
autoriteit voor het agenderen en inbrengen
van het patiëntenperspectief.’ Diana: ‘Alle
punten van jonge vrouwen met borstkanker
kunnen we als onderdeel van BVN inbrengen
in overleggen met andere partijen. Zo bundelen we onze krachten.’
Wil je meedenken en –doen in de commissie
Amazones, mail dan naar

≥ info@de-amazones.nl
Financiële steun
Het samengaan van Stichting Amazones en BVN
werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun
van KWF Kankerbestrijding. De aankomende
vernieuwing van www.de-amazones.nl wordt

Samen sterk
Begin dit jaar zijn de Amazones samengegaan met BVN. Waarom? Mariëlle: ‘Er ging
veel tijd zitten in administratieve zaken, zoals
het secretariaat en de boekhouding, waardoor we niet meer toekwamen aan datgene
waar ons hart ligt: de internet-community en
het organiseren van bijeenkomsten. We zijn
ontzettend blij dat BVN ons nu een aantal
dingen uit handen neemt.’ Diana: ‘Sommige
dingen zullen veranderen. Onze website
wordt bijvoorbeeld geïntegreerd in de website van BVN. Maar één ding is zeker: we
houden onze identiteit en blijven laagdrempelig.’ Ook Lieke Steinmeijer, directeur BVN, is
blij: ‘Met elkaar en voor elkaar is ons motto.
De Amazones brengen een hoop kennis en
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mede mogelijk gemaakt door Stichting Pink Ribbon.

In memoriam
Diana Gosens is op 5 maart 2015 overleden,
anderhalve maand na dit interview. Diana was
medebedenker en oprichter van www.deamazones.nl en als voorzitter lang het gezicht
van Stichting Amazones. Met tomeloze energie
en enthousiasme bouwde ze aan dit platform
voor jonge vrouwen. Ze steunde en inspireerde
lotgenoten en anderen. Eind 2009 kreeg ze
uitzaaiingen, waarna ze haar bestuurstaken
neerlegde. Ook daarna bleef ze zich inzetten voor
de Amazones. Ze speelde een belangrijke rol
bij het samengaan met Borstkankervereniging
Nederland. Zie ook: www.de-amazones.nl/
stichting/nieuws/herinnering-diana-gosens

Informatie voor jonge vrouwen
met borstkanker
≥ www.de-amazones.nl
≥w
 ww.borstkanker.nl/medisch_jonge_
vrouwen_en_borstkanker
≥w
 ww.b-bewust.nl/jong_en_
borstkanker_283/vragenlijst (checklist en ook
een film)
≥ www.jongborstkanker.nl
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B-proefd

Inflammatoire
borstkanker
eindelijk
onderzocht
Tekst: Jac. Janssen Foto: Anneke Hymmen

Zeldzaam en zelden tijdig herkend:
het inflammatoir mammacarcinoom.
Zelfs de schatting van het aantal
(minder dan één procent van alle
borstkankergevallen in Nederland) is
onzeker. Het landelijke INFLAMEonderzoek richt zich allereerst op het
registreren van de ziekte, het
vergroten van de alertheid en kennis
van de ziekte.
Internist-oncoloog Carolien Schröder (UMC Groningen)
trekt de vergelijking met borstkanker bij mannen. Doordat je er niet op bedacht bent, wordt die diagnose vaak
over het hoofd gezien. Met alle gevolgen van dien: de
diagnose wordt pas in een gevorderd stadium gesteld en
er is minder kans op een geslaagde behandeling. Vandaar
dat onderzoekleider Schröder de nadruk legt op “awareness”. Bewustwording is nodig om de ziekte eerder en
vaker te herkennen.
Symptomen en behandeling
Schröder somt daarom de meest voorkomende symptomen op, die overigens niet allemaal tegelijk hoeven op te
treden. Inflammatoire borstkanker komt voor bij relatief
jonge vrouwen (gemiddeld 56 jaar) en lijkt meestal op een
huidontsteking. Die huid kan rood, roze of paars zijn en
de borst voelt warm en zwaar aan. Antibiotica hebben
geen effect. Een knobbeltje ontbreekt vaak en de vrouw
in kwestie geeft geen borstvoeding. Deze ziekte verspreidt
zich door de bloed- en lymfbanen vlak onder de huid,
waardoor geregeld een duidelijk zichtbare zwelling optreedt. ‘Dat je inflammatoire borstkanker moeilijk herkent, maakt deze vorm nog gevaarlijker. Bij 85 procent
van de vrouwen is de kanker op het moment van diagnose al uitgezaaid naar de lymfklieren, bij veertig procent
zelfs naar botten of organen. Veel meer dan bij andere
vormen van borstkanker. Dat maakt behandeling lastiger,’
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zegt Schröder. Omdat de ziekte de hele borst bestrijkt
– en een groot huidoppervlak - is chemotherapie de geëigende behandeling. Slaat deze aan, dan volgt daarna pas
een operatie, die niet borstsparend kan zijn. De chemotherapie voor de operatie zorgt er onder meer voor dat er
voldoende tumorvrije huid voorhanden is om de wond
te sluiten. Op termijn kan radiotherapie volgen, voorafgaand aan een mogelijke reconstructie.
Biobank voor moleculair onderzoek
In mei 2014 startten de voorbereidingen voor de INFLAME-studie. In februari 2015 zijn de eerste patiënten
erbij betrokken. ‘Straks geldt dit hopelijk voor iedereen
die deze diagnose krijgt’, zegt Carolien Schröder. ‘We
rekenen op tweehonderd deelnemers. Eerst gaan we twee
jaar lang registreren en materiaal verzamelen. Met de
modernste beeldvormende technieken proberen we afwijkende moleculaire kenmerken te vinden zodat we deze
variant van borstkanker sneller kunnen identificeren.
Hiertoe wordt vóór de chemokuur een extra buisje bloed
afgenomen, evenals een stukje weefsel (biopt) van de huid.
Het tweede weefselmonster wordt genomen tijdens de
borstoperatie.’
Belang van het onderzoek
‘De individuele patiënt heeft nog geen directe baat bij
deelname. Maar straks profiteert in theorie iedereen.
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Deelnemers dragen bij aan
het begrip van deze zeldzame
ziekte, die hierdoor eerder
herkend kan worden

Internist-oncoloog
Carolien Schröder van
het UMC Groningen.

Deelnemers dragen bij aan het begrip van deze zeldzame
ziekte. Hoe meer we ervan weten, hoe eerder die opgespoord kan worden. De patiënt wordt in de toekomst
sneller doorverwezen naar het ziekenhuis en de behandeling kan met meer succes worden uitgevoerd. Snellere herkenning van inflammatoire borstkanker kan
starten bij de patiënt en de huisarts. Ons “awarenessteam” gaat bekendheid geven aan deze ziekte. Vervolgens
willen we onze moleculaire kennis verbeteren. Zijn er
genetische afwijkingen te vinden bij patiënten, en welke
algemene factoren spelen een rol bij het ontstaan van
deze vorm van borstkanker? Met die kennis kunnen we
de fabrikanten overhalen medicijnen te ontwikkelen
voor deze specifieke patiëntengroep. Daarom moeten
wij wetenschappers samenwerken met de fabrikanten.’
Eerst registeren
‘Inflammatoire borstkanker komt niet vaak voor, daarom weten we er weinig van. Wij schatten dat het om
minder dan één procent van alle borstkankergevallen
in Nederland gaat. Anderen noemen dit getal te laag. In
Noord-Afrika spreekt men van tien procent. Waar die
verschillen vandaan komen, dat weten we niet. Een andere vraag die we hebben is hoe lang de patiënt al klachten heeft. Nu denk je meestal pas aan inflammatoire
borstkanker nadat je bijvoorbeeld een ontsteking hebt
uitgesloten. Om al deze dingen te weten te komen, wil-
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len we eerst meer gegevens verzamelen, en internationaal
samenwerken. De wereldwijde initiatieven staan in de
kinderschoenen. Nederland heeft een goede reputatie
met het registreren van borstkanker bij mannen. Europees is er daardoor belangstelling om later bij ons aan
te sluiten. De VS heeft al een paar gespecialiseerde centra. Maar wij wilden niet langer afwachten en zijn
daarom begonnen.’

Lees ook het artikel
op pagina 10 over
zeldzame vormen
van borstkanker,
waaronder
inflammatoire
borstkanker.

Vervolg: behandelstudie
Waarschijnlijk kan de diagnose in de toekomst vaak in
een eerder stadium worden gesteld. Maar hoe vaak dat
is pas bekend na de registratiestudie. De tweede fase
van het onderzoek is een behandelstudie. ‘Daarin wordt
bekeken of de toevoeging van de cholesterolverlager
statine aan de chemotherapie een gunstig effect heeft.
Daar bestaan aanwijzingen voor. Maar dit speelt pas
over ruim twee jaar,’ besluit Schröder.
Voor dit onderzoek werkt het UMC Groningen samen
met Erasmus MC, het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek en de overkoepelende Borstkanker
Onderzoek Groep (BOOG).
Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een
subsidie van € 500.000 door Alpe d’Huzes en KWF.
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B-handeling

Steeds meer mensen genezen van borstkanker en leven daarna lang(er).
Hierdoor komen we meer te weten over de langetermijngevolgen van de behandeling
voor borstkanker, ook wel late gevolgen of late effecten genoemd. Bij een klein deel van
de borstkankerpatiënten raakt het hart beschadigd door de behandeling.
Die beschadiging kan leiden tot verschillende hart- en vaatziekten en soms tot hartfalen.

Hartfalen
na
borstkankerbehandeling
28
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B-handeling
Tekst: Janine Bruinooge ~ Illustratie: Van Lennep o.b.v. brochure Hartstichting
Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van prof. dr. Leo Hofstra - managing cardiologist Cardiologie Centrum
Utrecht – en drs. Judy Jacobse, arts-onderzoeker bij Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek (NKI-AVL).

O

ns hart is een holle spier die functioneert als een
pomp en ervoor zorgt dat het bloed onophoudelijk
door ons lichaam stroomt. Wanneer de spiercellen
van het hart beschadigd raken, verliest de hartspier aan
kracht. Het hart kan daardoor minder goed pompen. Door
een verminderde pompfunctie circuleert er minder bloed
door het lichaam. Weefsels en organen kunnen hierdoor te
weinig zuurstof en voedingsstoffen krijgen. Dit leidt vaak
tot vermoeidheid en kortademigheid bij inspanning. Borstkankerbehandelingen zoals bestraling, chemotherapie en
immunotherapie kunnen de hartspier beschadigen. Wanneer veel spiercellen van het hart zijn getroffen, kan de beschadiging leiden tot hartfalen. We spreken van hartfalen
als er allerlei lichamelijke gevolgen optreden omdat het
hart niet meer goed kan pompen.
Beschadiging door bestraling
Bij bestraling kan een deel van je hart in het bestralingsveld liggen. Bijvoorbeeld bij borstkanker aan de
linkerkant of bij bestraling van de lymfklieren naast het
borstbeen. De bestraling kan daardoor hartcellen en
bloedvaten (kransslagaders) beschadigen. Afhankelijk
van welke soort cellen of hartstructuren beschadigd raken, kun je door bestraling verhoogd risico hebben op
hartritmestoornissen, hartklepafwijkingen en vernauwing van de kransslagaders. Deze hart- en vaatziekten
kunnen ervoor zorgen dat de hartspier onvoldoende
zuurstof krijgt. Of dat de hartspier te hard moet werken
en daardoor overbelast raakt. Als dat langere tijd het
geval is, kan de pompfunctie van het hart verminderen.
Hierdoor kunnen klachten optreden. Als dat gebeurt, is
er sprake van hartfalen.
Schadelijke effecten door chemotherapie (cytostatica)
Bepaalde soorten chemotherapie (cytostatica) kunnen
het risico op schade aan de hartspier verhogen. Dit geldt
vooral voor de middelen doxorubicine (b.v. Adriamycine)
en epirubicine, ook wel anthracyclines genoemd. Bij behandeling met anthracyclines vanwege borstkanker
wordt de hartfunctie niet standaard gecontroleerd. Sommige ziekenhuizen doen dit wel bij patiënten die ouder
zijn dan zestig jaar. Wanneer de spiercellen van het hart
beschadigd raken en afsterven, kan de pompfunctie van
het hart verminderen. Op termijn kan een langzaam verslechterende pompfunctie mogelijk leiden tot symptomen
en klachten die horen bij hartfalen.
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Beschadiging door immunotherapie
Het middel trastuzumab dat wordt gebruikt bij immunotherapie (doelgerichte therapie) kan eveneens de hartspier
beschadigen. Het risico op beschadiging neemt toe in
combinatie met het middel doxorubicine, bekend onder de
merknaam Adriamycine. Dit is een van de soorten anthracyclines (chemotherapie). Als je trastuzumab gebruikt,
wordt je hartpompfunctie tijdens de behandeling regelmatig gecontroleerd met behulp van een hartecho. Mocht er
aanleiding toe zijn, dan blijf je na afloop van de behandeling onder controle. Daarnaast is het belangrijk dat je ook
zelf alert bent op klachten die kunnen duiden op beschadiging van het hart.
Klachten bij hartfalen
De meest voorkomende klachten bij hartfalen zijn: vermoeidheid, kortademigheid (vooral bij inspanning), onrustig slapen en ’s nachts vaak moeten plassen. Omdat het
lichaam vocht vasthoudt, kun je last hebben van opgezette
benen en enkels. Andere klachten kunnen zijn: koude handen en voeten, hartritmestoornissen, een opgeblazen gevoel en een moeilijke stoelgang, verminderde eetlust en
toch zwaarder worden, prikkelhoest (vooral bij plat liggen),
vergeetachtigheid en gebrek aan concentratie. Deze klachten kunnen te maken hebben met hartfalen, maar ze kunnen ook andere oorzaken hebben. Als je bovenstaande
klachten herkent, neem dan altijd contact op met je behandelend arts of huisarts.
Wie is kwetsbaar?
Hartfalen kan ontstaan tijdens de borstkankerbehandeling, maar ook een jaar tot jaren (meer dan tien jaar) erna.
Niet iedereen die een behandeling voor borstkanker ondergaat, krijgt last van hartfalen. Wie, wanneer en waarom wel last krijgt van hartfalen als gevolg van de behandeling, is momenteel nog moeilijk te voorspellen vanwege
de vele factoren die een rol spelen. Zo is je leeftijd op het
moment van behandelen van belang. In het algemeen
geldt voor radiotherapie: hoe jonger, hoe meer kans op
schade aan hartkleppen en kransslagaders, hoe groter
het risico op hartfalen.
Daarnaast speelt ook het soort behandeling een rol. Een
chemokuur met anthracyclines - doxorubicine of epirubicine - kan de hartspier beschadigen. Hierbij geldt: hoe hoger
de dosis, hoe meer kans op het optreden van schadelijke
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Longen

kleine
bloedsomloop

hart

grote bloedsomloop

Het hart is een spier die er als een pomp voor zorgt dat het
bloed onophoudelijk door ons lichaam stroomt. Het hart is
eigenlijk een dubbele pomp, want de bloedsomloop is verdeeld in een grote en een kleine bloedsomloop. Bij de kleine bloedsomloop gaat het bloed op en neer van het hart
naar de longen om daar zuurstof op te halen en koolzuurgas af te geven. In de grote bloedsomloop gaat het bloed
naar alle andere organen om daar voedingsstoffen en afvalstoffen op de juiste plekken op te halen of af te geven.
Door een haperende pompfunctie aan de linkerkant van
het hart, stroomt er te weinig bloed via de aorta het lichaam in. Gevolg: het vocht hoopt zich op rond de longen.
Je krijgt last van kriebelhoest en kortademigheid. Als de
rechterkant van het hart minder goed pompt, hoopt het
vocht zich vooral op in buik, benen en voeten. Links- en
rechts hartfalen komen vaak samen voor.
Bron: Hartststichting

Zuurstofarm bloed

Zuurstofrijk bloed

effecten zoals hartfalen. Bij radiotherapie speelt de
plaats van bestraling een rol. Wanneer het hart deels in
het stralingsveld ligt, heb je een verhoogde kans op het
ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Dit kan het geval
zijn bij bestraling van de lymfklieren naast het borstbeen
of linkszijdige bestraling. Verder is de hoeveelheid straling van belang: hoe meer bestraling, hoe meer mogelijke schade.
Tot slot kan een bepaalde combinatie van behandelingen
de kans op hartschade vergroten. Bijvoorbeeld de combinatie van bepaalde chemotherapie met immunotherapie.
Toekomstig onderzoek moet uitwijzen welke factoren het
risico op het ontstaan van late hartschade bij (ex-)borstkankerpatiënten het meest verhogen (zie kader).
Hartbeschadiging beperken
Er zijn mogelijkheden om beschadiging van het hart door
de borstkankerbehandeling te beperken. Daarom is het
belangrijk dat je beschikt over goede en volledige informatie voordat je begint aan een behandeling. Een medisch
oncoloog kan je meer vertellen over de bijwerkingen van
chemotherapie en immunotherapie, een radiotherapeut
over de gevolgen van bestraling.
Daarnaast kun je in specifieke gevallen in overleg met je
arts zo nodig het behandelplan aanpassen, bijvoorbeeld
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als je door hartbeschadiging in het verleden (bijvoorbeeld
door een hartinfarct) een grotere kans hebt op hartschade.
Bij chemotherapie kan het instellen van een maximale totale dosis de hartschade beperken. Dit geldt voor de medicijnen die de hartspier kunnen beschadigen. Bij radiotherapie kan de breath-hold-techniek het hart beschermen.
Tijdens de bestraling adem je diep in en houd je je adem
vast. Door de inademing zet de borstkas uit en komt het
hart lager in de borstkas te liggen. Een kleiner gedeelte van
het hart komt daardoor in aanraking met straling.
Het is belangrijk dat je alert bent op klachten die kunnen
wijzen op hartfalen zodat je er op tijd bij bent en verergering van de klachten zoveel mogelijk voorkomen kan
worden. Neem altijd contact op met je behandelend arts
of huisarts als je bovenstaande klachten herkent. Samen kunnen jullie bekijken of extra onderzoek of een
verwijzing naar een cardioloog nodig is. Hartfalen kan
worden opgespoord met behulp van bloedonderzoek
(onder andere door meting van het hormoon BNP) en
een hartfilmpje (ECG) en/of echo van het hart.
Behandelen van hartfalen
Hartfalen is meestal een chronische aandoening. Genezing is vaak niet mogelijk. De behandeling richt zich
daarom op het verminderen van klachten en voorkomen
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dat klachten toenemen. Vaak krijg je meerdere medicijnen die je hart ondersteunen: vaatverwijders, bètablokkers, plastabletten. Daarnaast is een gezonde levensstijl
van belang. De cardioloog, hartfalenverpleegkundige
en/of diëtist kunnen hierbij helpen. Zo is het bij hartfalen
niet alleen belangrijk wat je eet, maar ook hoe en wanneer je eet. Soms is een operatieve ingreep nodig. Bijvoorbeeld als een maximale behandeling met medicijnen onvoldoende effect heeft en de pompfunctie van het
hart erg is verslechterd.
Hoe kun je zelf de risico’s helpen beperken?
Voorkomen dat klachten toenemen en zorgen dat je minder last hebt, wat kun je er zelf aan doen? In het algemeen geldt voor iedereen dat een gezonde levensstijl,
de juiste voeding en voldoende beweging helpen bij het
voorkomen van hart- en vaatziekten. Je beperkt daarmee het risico op bijvoorbeeld overgewicht, diabetes
(suikerziekte) of een hoge bloeddruk, die een rol kunnen
spelen bij hart- en vaatziekten.
In het dagelijks leven luidt het advies voor mensen
met hartfalen na de behandeling van borstkanker
kort samengevat:
1.	Rook niet
2.	Beweeg dagelijks (een half uur per dag).
Tip: spreid je activiteiten over de dag en
bouw voldoende rustpauzes in
3.	Wees matig met natrium (zout) en vocht
4.	Eet gevarieerd, voldoende vezels en veel
groente en fruit
5.	Gebruik minder verzadigd vet en liever
geen alcohol
6.	Zorg voor een gezond gewicht (een BMI <25)
7.	Vind een goede balans tussen rust en activiteit.
Tip: stop met een activiteit voordat je extreem moe
wordt of kortademig
8.	Aarzel niet om hulp te vragen. Tip: je kunt in
contact komen met lotgenoten via BVN of
De Hart&Vaatgroep, de patiëntenvereniging voor
mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten
≥ Meer leefstijladviezen zijn te vinden op de sites
van het Voedingscentrum en de Hartstichting

Borstkankerbehandelingen zoals
bestraling, chemotherapie en
immunotherapie kunnen de hartspier
beschadigen. Klachten kunnen zelfs
jaren na de behandeling nog optreden.

Onderzoek effecten
borstkankerbehandeling
Het Antoni van Leeuwenhoek (NKI-AVL) voert momenteel
samen met het Erasmus MC Kanker Instituut en het UMC
Groningen een onderzoek uit naar hart- en vaatziekten op
de lange termijn door de behandeling voor borstkanker. Pink
Ribbon steunt dit omvangrijke onderzoeksproject. Onder
andere worden cardiologische complicaties en de sterfte
daaraan van een zeer grote groep borstkankerpatiënten in
kaart gebracht. De onderzoeksresultaten van dit project zijn
naar verwachting in 2018 bekend.

Ervaringen delen
Annabel Bolck blogt over haar ervaringen met hartfalen na
borstkankerbehandeling met chemotherapie op
≥ www.hartfalennachemo.nl
Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging voor mensen met
een hart- of vaatziekte en hun naasten, onder andere voor
lotgenotencontact, ≥ www.hartenvaatgroep.nl

Meer informatie
Een dossier over hartfalen na borstkankerbehandeling vind je
op ≥ www.borstkanker.nl/late_gevolgen_na_borstkanker_
hartfalen
Meer nuttige websites, boeken en artikelen vind je op
≥ www.borstkanker.nl/hartfalen_hartfalen_meer_informatie

B-bewust vragenlijst (BVN) om je voor te bereiden op de
behandeling staat op ≥ www.b-bewust.nl/mogelijke_
effecten_van_borstkanker_0_275/vragenlijst

Een dossier hartfalen van de Hartstichting vind je op
≥ www.hartstichting.nl/hartziekten/hartfalen en
≥ www.hartstichting.nl/downloads/brochure-hartfalen
Een online test voor het inschatten van je risico op hart- en
vaatziekten staat op ≥ www.testuwrisico.nl
Bekijk de animatie van de Hartstichting over hartfalen op
≥ http://youtu.be/cPplw1SO4NQ
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B-leven

Shit,
mijn werk!

Ziek worden als zzp’er

B-leven

Zes jaar werkte ze al als zzp’er toen ze in 2012
de diagnose borstkanker kreeg. Ze had geen
arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar wel
een dure hypotheek. Toch is freelance
journalist Marte van Santen (39) blij dat ze
tijdens haar behandelingen niet in loondienst
was: ‘Ik denk dat ik dan gestopt was met
werken en een jaar thuis had gezeten.
Daar was ik niet vrolijker van geworden.’
Tekst: Esther Smid ~ Fotografie: Suzanne Blanchard

Met een hond moet je elke dag naar buiten. Het sleepte Marte
door haar behandelingen heen.

M

arte was 36 toen ze de diagnose borstkanker kreeg. Haar eerste reactie herinnert ze
zich nog goed. ‘Ik dacht niet meteen “ik ga
dood”, ik dacht vooral “shit, mijn werk!”’
Als freelance journalist schreef Marte voornamelijk
over gezondheid. Twee jaar voor de diagnose won ze
een journalistieke prijs voor een artikel over kanker. ‘Ik
voelde me best opgelaten toen ik de winnaar bleek te
zijn; van de vier genomineerden was ik de enige die
géén kanker had. Twee jaar later was ik aan de beurt.’

Open kaart

Marte lichtte haar opdrachtgevers in over haar ziekte.
‘Ik ben erg open en kan niet goed doen alsof. Het leek
me ongemakkelijk om het niet te melden. Natuurlijk
was ik bang dat ze me geen werk meer zouden geven,
maar dat bleek niet het geval. De directeur van ouderenbond ANBO, een van mijn opdrachtgevers, gaf me
zelfs een jaarcontract voor twee dagen in de week! Zo
had ik in ieder geval de garantie dat ik mijn hypotheek
kon blijven betalen.
Een week na mijn diagnose stonden er twaalf bossen
bloemen in huis. Allemaal van opdrachtgevers.’
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Gewoon doorwerken

Na een borstsparende operatie kreeg Marte de volle
laag: zes weken bestralen, zestien keer chemo, drie
maanden lang immunotherapie en tot slot hormoontherapie. ‘Het eerste half jaar heb ik grotendeels doorgewerkt. Ik wilde mijn leven niet onderbreken; ik was
net bezig met allerlei leuke nieuwe projecten. Blijven
werken was belangrijk voor mijn zelfvertrouwen, het
was een mentale houvast in een periode dat het ziekenhuis je leven overneemt. Over mijn werk had ik tenminste nog wél controle. Het was heerlijk om niet continu
met borstkanker bezig te zijn en af en toe net te doen
alsof mijn leven normaal was. Als je je moet concentreren op je werk, kun je bovendien niet piekeren.’
Toch stoppen

Helaas kreeg Marte door de immunotherapie een allergische reactie met pijnlijke huiduitslag. Ze bleek daarnaast last te hebben van een verminderde hartfunctie,
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B-leven

‘Je schijnt minder last
te hebben van het
ziekteproces en sneller
te herstellen wanneer je
je gewone leven zoveel
mogelijk door laat gaan’

eveneens een bijwerking van de medicatie. ‘Ik kon niet
eens meer een hele zin uitspreken, zo benauwd was ik
door dat hartfalen.’
De laatste maanden van haar behandeling moest Marte noodgedwongen enkele opdrachten laten schieten.
‘Er was één opdrachtgever die niet met me meedacht.
Twee weken voor de deadline was ik zo ziek, dat ik de
opdracht wilde teruggeven, maar dat accepteerden ze
niet. Omdat ik het zelf verkeerd had ingeschat, voelde
ik me zo bezwaard dat ik het artikel met veel pijn en
moeite toch heb afgemaakt.’
Financiële zorgen

In de periode dat Marte in loondienst was, had ze redelijk wat spaartegoed opgebouwd. ‘Mijn inkomen
daalde tijdens mijn behandelingen tot minder dan de
helft van wat ik normaal verdiende. Gelukkig had ik
die buffer. Er is ook een speciale bijstandsregeling
voor zzp’ers die in financiële problemen komen; je
kunt een renteloze lening krijgen van de gemeente.
Gelukkig hoefde ik daar geen gebruik van te maken.’
De buffer die Marte tijdens haar ziekte opmaakte, is
nog niet aangevuld. Ook is het onmogelijk voor haar
om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten voor het risico op uitzaaiingen. ‘Het irriteert me
dat juist mensen die het zo hard nodig hebben, zich
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niet kunnen verzekeren.’ De druk van haar dure hypotheek heeft Marte mede doen besluiten om te verhuizen van Amsterdam naar het veel goedkopere Friesland. ‘Ik vond het confronterend dat ook het
oversluiten van mijn hypotheek onmogelijk is als exborstkankerpatiënt. Ik heb nu een lening bij familie
die ik binnen tien jaar kan afbetalen. Dat ik binnenkort hypotheekvrij ben en veel lagere maandlasten
heb, vind ik een geruststellende gedachte. Als de borstkanker ooit terugkomt, heb ik in ieder geval geen financiële zorgen. Daarnaast kan ik mezelf nu ook meer
ruimte gunnen om de dingen te doen die ik leuk vind,
zoals een boek schrijven.’
Sneller herstel

Veel zzp’ers werken tijdens de behandelingen zo goed
en zo kwaad als het gaat door. In eerste instantie meestal voor het geld en de afleiding, maar volgens Marte is
er nog een ander belangrijk voordeel. ‘Als zelfstandige
kun je zelf je tijd indelen en tussendoor rusten. Daardoor kun je het langer volhouden dan wanneer je in
loondienst bent. Het schijnt zo te zijn dat je minder last
hebt van het ziekteproces en ook sneller herstelt wanneer je je gewone leven zoveel mogelijk door laat gaan.
Je hoeft dan van minder ver te komen om je leven na de
behandelingen weer op te pakken.’
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Meer moeite

Gelukkig is het met Marte’s hartfalen allemaal goed gekomen. Door de hormoontherapie heeft ze wel overgangsklachten. ‘Maar het vervelendste is dat ik behoorlijk last heb van concentratie- en geheugenproblemen.*
Ik heb snel het gevoel dat mijn hoofd te vol zit, dat ik
geen overzicht heb, dat er allerlei dingen zijn die ik me
moet herinneren, maar dat ik er niet bij kan. Eén keer
ben ik zelfs een telefonische interviewafspraak vergeten. Ik moet trucjes verzinnen en lijstjes maken om te
functioneren. Voordat ik ziek werd, had ik veel discipline; nu moet ik moeite doen om me ergens toe te zetten. Het was nooit een probleem om aan vier artikelen
tegelijk te werken, maar dat lukt me niet meer. Ik moet
alles beter inplannen en me niet laten afleiden door internet. Op zich werk ik nog evenveel, maar het kost allemaal veel meer moeite.’

‘Een week na mijn diagnose
stonden er twaalf bossen
bloemen in huis, allemaal van
opdrachtgevers’

* Problemen met het geheugen en de concentratie kunnen
duiden op chemobrein. Lees meer hierover in editie 10 van B
(lente 2014, pagina 28). www.borstkanker.nl/archief_B

Tips

Het motto van Marte:

≥ E r is een e-learningmodule die je helpt beslissen over het

‘Gepikt van de Britse schrijver Aldous Huxley: “Ervaring is niet
wat je overkomt, maar wat je doet met wat je overkomt.”’

zelfstandig ondernemerschap als je (borst)kanker hebt
gehad, www.kanker.nl/organisaties/levenmetkankerbeweging/5225-starten-als-zelfstandig-ondernemermet-kanker

≥ E r is een aantal regelingen voor financiële steun aan
zzp’ers door de overheid, www.rijksoverheid.nl – zoek op
‘bbz’ en ‘ioaz’

≥D
 eelname aan een broodfonds kan een alternatief voor of
aanvulling op een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn.
Zie bijvoorbeeld www.broodfonds.nl

≥A
 ls je binnen drie maanden nadat je uit loondienst gaat
bij het UWV een arbeidsongeschiktheidsverzekering
aanvraagt, kun je die zonder medische selectie afsluiten.
Let wel op de voorwaarden!

B van Borstkankervereniging Nederland

De raad van Marte:
‘Wees eerlijk tegen opdrachtgevers en blijf werken zolang
het lukt. Geef aan dat je bijvoorbeeld deadlines wilt die wat
verder vooruit liggen. Opdrachtgevers denken meestal
graag met je mee!’

Het ritueel van Marte:
‘Ik mediteer regelmatig om mijn hoofd leeg te maken. En ik
wandel elke dag met Dirkje, mijn hond. Mijn vorige hond heeft
me door de behandelingen heen gesleept. Je móet naar
buiten. Een hond zorgt voor structuur, beweging en je hebt
altijd gezelschap.’
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B-wust leven

De behandelingen tegen kanker zijn al zo zwaar. Dan kun je ondertussen maar beter rustig aan doen. Dat kregen (borst)kankerpatiënten jarenlang te horen. Logisch, zou je denken, want een ziek
lichaam heeft al genoeg werk te verzetten. De afgelopen jaren is uit
verschillende wetenschappelijke onderzoeken echter gebleken dat
het juist goed is om tijdens behandeling met chemotherapie te blijven
bewegen. Hoe eerder je ermee begint, hoe beter. Speciaal daarvoor
opgeleide fysiotherapeuten helpen kankerpatiënten daarbij.
Tekst: Marte van Santen ~ Illustratie: van Lennep

it blijven tijdens
chemotherapie
Eén ding tegelijk! Kun je toch niet
beter eerst herstellen van je
behandelingen en pas daarna
je conditie weer opbouwen?
Nee dus. De afgelopen jaren is in dertien
Noord-Hollandse ziekenhuizen onderzoek*
gedaan naar de effectiviteit van bewegen
tijdens chemotherapie die volgt op een
operatie. Wat bleek? Borstkankerpatiënten
die twee keer in de week intensief trainden
onder begeleiding van een oncologisch
geschoolde fysiotherapeut waren minder
misselijk en vermoeid, en hadden minder
pijn dan patiënten die zelf sporten of die
niets deden. In algemene zin verdroegen ze
de chemo beter, waardoor de dosering van
de medicatie minder vaak naar beneden
hoefde te worden bijgesteld. En na afloop
van de behandelingen waren ze sneller meer
uren aan het werk. Driedubbele winst dus.
Bovendien geeft zo’n trainingsprogramma
patiënten het gevoel dat ze nog een beetje
grip houden op hun leven. Hun conditie is
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een van de weinige dingen waar ze tijdens
hun behandelingen zelf invloed op kunnen
uitoefenen, zo zeggen ze.

Waar bestaat begeleide
training tijdens of na de
chemotherapie uit?
Het is een combinatie van kracht- en
conditietraining op apparatuur die
vergelijkbaar is met die in een sportschool.
De gespecialiseerde fysiotherapeut die de
patiënten begeleidt, houdt natuurlijk steeds
rekening met persoonlijke voorkeuren en
mogelijkheden of eventuele beperkingen
door de ziekte of de behandeling. De basis is
voor iedereen hetzelfde, maar de specifieke
invulling van het programma is maatwerk.

Gebeurt dat in een groep, of
kan het ook individueel?
Bij voorkeur in een groep, omdat blijkt dat
patiënten zich aan elkaar optrekken en van
elkaar leren.

Dit artikel kwam tot stand met
medewerking van Edwin Geleijn,
fysiotherapeut in het VU Medisch
Centrum in Amsterdam en
bestuurslid van Onconet, een
stichting die zich inzet voor de
realisatie van toegankelijke
en kwalitatief goede
fysiotherapeutische begeleiding
bij het behouden of herwinnen
van fitheid voor kankerpatiënten.

Wat kunnen oncologisch geschoolde fysiotherapeuten wat
algemene fysiotherapeuten
niet kunnen?
Omdat ze ervoor hebben doorgeleerd,
weten ze wat kanker(behandelingen) met
het lichaam doen en tegen welke beperkingen patiënten aanlopen. Dat maakt dat ze
beter kunnen inschatten wanneer iemand
er goed aan doet om een tandje bij te zetten
in de training, of juist een stapje terug te
doen. De ervaring leert dat algemene
fysiotherapeuten nog wel eens moeite
hebben met het inschatten van die (on-)
mogelijkheden.

Moet je last hebben van pijnof vermoeidheidsklachten om
bij een oncologisch (geschoolde)
fysiotherapeut te kunnen
aankloppen?
Zeker niet. De bedoeling is juist om
klachten zo veel mogelijk te voorkomen, en
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om fitter uit de behandeling te komen.
Vandaar ook dat je er het beste direct na de
eerste chemotherapie mee kan beginnen.
Mochten er daarbij specifieke klachten
ontstaan, zoals pijn, oedeem of bewegingsbeperkingen, dan kan daarvoor aanvullende zorg worden geregeld. Je kunt zelfs al
voor de start van de borstkankerbehandeling bij je behandelaars informeren naar
training tijdens chemotherapie.

Kun je er ook late gevolgen
van behandelingen, zoals
chronische vermoeidheid,
mee voorkomen?
De kennis over training tijdens chemotherapie is relatief nieuw. Het is dus nog te
vroeg om iets te zeggen over de effecten op
de lange termijn.

Hoeveel tijd ben je ermee zoet?
De training is twee keer per week, vanaf de
eerste chemobehandeling tot drie weken na
de laatste. In totaal gaat het meestal om
twintig tot vijftig fysiotherapiesessies van
een uur, afhankelijk van de totale duur van
de chemotherapie.

Zijn er ook situaties waarin
patiënten niet aan zo’n programma mogen meedoen?
Omdat de training maatwerk is, zijn er
eigenlijk geen redenen om niet aan
oncologische fysiotherapie te doen. Zelfs
als je je zo slap als een vaatdoek voelt
(bijvoorbeeld door koorts of hartfalen) of
oedeem hebt, kun je nog profiteren van
aangepaste oefeningen.

Waarom moet je er per se voor
naar een oncologisch geschoolde fysiotherapeut?

willen laten kennen. In beide gevallen kun je
extra vermoeid raken. Een oncologisch
geschoolde fysiotherapeut helpt je om te
luisteren naar je lichaam. Hij kan ook advies
geven over wat een realistische belasting is
om zo fit mogelijk uit de behandelingen te
komen. Dit was ook een van de belangrijke
bevindingen van het onderzoek.

Wat kan een oncologisch geschoolde fysiotherapeut betekenen voor patiënten met uitgezaaide borstkanker?
Mensen met uitgezaaide borstkanker
krijgen individuele zorg gericht op het
verminderen of omgaan met vermoeidheid,
pijn of bewegingsbeperkingen, bij uitstek
door een oncologisch fysiotherapeut. Die
heeft een nog uitgebreidere specialisatie
gevolgd dan een oncologisch geschoolde
fysiotherapeut, en is opgeleid om ook
kankerpatiënten in de palliatieve en
terminale fase te begeleiden.

Krijg je de training uit de basisverzekering vergoed?
De eerste twintig gespecialiseerde fysiotherapiebehandelingen worden niet uit de
basisverzekering vergoed, afhankelijk van
je verzekeringspakket mogelijk wel uit je
aanvullende verzekering. Als je een
chronische indicatie hebt (b.v. op basis
van frozen shoulder, lymfoedeem of
littekenweefsel van de huid, zie ook
www.borstkanker.nl/revalidatie_en_sport),
dan wordt de training vanaf de 21e
behandeling uit de basisverzekering
vergoed. Een verwijsbrief van een specialist
is noodzakelijk.

Nog meer bewegen
≥ Op de website B-bewust van BVN vind
je een voorlichtingsfilm over bewegen
bij borstkanker, www.b-bewust.nl/
voeding_en_bewegen/vragenlijst
≥ Informatie over sport als onderdeel
van revalidatie op www.borstkanker.nl/
revalidatie_en_sport
≥ B-actief - in heel Nederland
organiseren vrijwilligers van BVN
(sportieve) activiteiten,
www.borstkanker.nl/activiteitenkalender
≥ Een goede oncologisch fysiotherapeut
in de buurt vind je op onconet.nu
≥ Een combinatie van lichaamstraining
en psycho-educatie,
www.herstel-en-balans.nl
≥ Stichting Kanker en Sport biedt
sportfaciliteiten en begeleiding tijdens
de behandeling, www.tegenkracht.nl
≥ Yoga bij kanker - speciaal voor (ex-)
kankerpatiënten,
www.yogaenkanker.nl
≥ Oncofit over fitness en gezonde
voeding tijdens en na kanker,
www.bewegenalsmedicijn.nl

Onderzoek sport en
chronische ziekte
≥ ‘Sport in Tijden van Ziekte’ is een
recent onderzoeksproject van het
Mulierinstituut, VUmc en NWO naar
betekenissen van bewegen en sport bij
chronische ziekte. BVN is betrokken bij het
onderzoek. www.stzverhalen.nl

Natuurlijk is het goed als je zelf ook blijft
bewegen. Maar patiënten vinden het vaak
eng om hun verzwakte lichaam te belasten, of
ze willen juist te veel doen omdat ze zich niet

* Dit betreft de PACES-studie. Eerder werd de PACT-studie uitgevoerd naar bewegen tijdens chemotherapie.
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B-hulpzaam

Over wattendingen
en plaktepels
Tips voor de keuze van een uitwendige prothese
Niet iedereen die vanwege (erfelijke belasting met) borstkanker één of twee
borsten moet missen, kan of wil een borstreconstructie krijgen. Sommige
vrouwen kiezen voor een uitwendige prothese, met andere woorden een losse
kunstborst. Er zijn verschillende soorten, maar welke is de goede voor jou?
En waar moet je op letten?
Tekst: Deborah Ligtenberg ~ Foto‘s: Van Lennep
Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Hilde Buitelaar (onderhoudt als actief lid van BVN lotgenotencontact over uitwendige
prothesen), Marianna Dukker (eigenaar mammacare speciaalzaak Marilinge, actief lid BVN en bestuurslid SEMH), Jacinta van den Heuvel
(namens BVN lid Raad van Advies en werkgroep MMC van SEMH) en Truus Smit-Hoeksma (mammacareverpleegkundige en lid Raad van
Advies en Werkgroep MMC van SEMH)

1

Wel of geen uitwendige prothese?
Na een amputatie hebben de meeste
mensen met borstkanker de keuze om
wel of geen reconstructie te laten doen
en om wel of geen uitwendige prothese te
dragen. Er zijn allerlei redenen waarom
vrouwen voor het laatste kiezen. Bijvoorbeeld omdat ze bestraald zijn, waarna
een reconstructie gecompliceerd is. Of
omdat ze geen nieuwe operatie willen na
een zwaar behandeltraject. Er zijn ook
vrouwen die het geen probleem vinden
om met een platte borst te leven en er
bewust voor kiezen om geen prothese
te dragen.
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Soorten uitwendige borstprotheses
Tijdelijke prothese 1
In het ziekenhuis krijg je na de operatie een
tijdelijke uitwendige prothese. Deze is heel
licht en gevuld met een soort watten, zodat
hij op de wond kan worden gedragen. Deze
kan worden aangepast aan de individuele
maat door er watten uit te halen of in te
doen. Als de wond helemaal is genezen,
kan een definitieve prothese worden
gekozen. Vrouwen wachten hier vaak twee
tot drie maanden mee. Als je bestraling
nodig hebt, is het beter om te wachten tot
een week of vier na de laatste bestraling,
zodat de huid helemaal tot rust is gekomen.

2

3

Siliconen prothese 2
Deze zijn verkrijgbaar in veel verschillende
maten en modellen. Ze worden gedragen in
een hoesje in een speciale bh en nemen snel
de temperatuur van het lichaam aan. Ze
hebben ongeveer het gewicht van de borst
die je mist.
Contactprothese 3
Dit zijn siliconen prothesen met een
speciale ‘plaklaag’ die direct op de huid
bevestigd wordt. Deze kan pas zes tot
twaalf maanden na de operatie aangeschaft
worden. Het voordeel van zo’n ‘plakprothese’ is dat hij niet verschuift en je hem
ook zonder bh kunt dragen. Het nadeel is
dat hij bij overmatig transpireren, bijvoorbeeld door hormonale veranderingen, of
een rimpelig litteken niet goed plakt.
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Deelprothese 4
Als na een borstsparende operatie de
vorm van de borst erg is veranderd, is
het mogelijk om een deelprothese te
dragen. Er zijn vele maten en modellen
verkrijgbaar zodat in principe altijd een
passende prothese gekozen kan worden.
Zwemprothese 5
Je kunt met een siliconenprothese
zwemmen, maar hij kan wat zwaar zijn
en daarom verschuiven in je badkleding.
Er zijn ook speciale zwemprothesen, die
lichter zijn. Of je de zwemprothese los in
je gewone badkleding draagt of kiest
voor een hoesje of prothesezwemkleding
is persoonlijk en onder meer afhankelijk
van het model badkleding en de grootte
van de prothese.

4

Vergoeding
Eenmaal per twee jaar worden de kosten
van een prothese vergoed uit het
basispakket van de zorgverzekering. Let
wel, voor het basispakket geldt evengoed
eerst het eigen risico. In het ziekenhuis
krijg je van de chirurg of de verpleegkundig specialist mammacare een
machtiging voor de vergoeding van de
borstprothese. Dit formulier lever je in
bij de winkel waar je een prothese koopt.
Blijf je na twee jaar klant bij dezelfde
winkel, dan heb je geen nieuwe machtiging nodig, anders wel.
Tip: informeer bij je ziektekostenverzekeraar of ook de kosten voor prothesebh’s en speciale badkleding uit een
eventuele aanvullende verzekering
worden vergoed.

B van Borstkankervereniging Nederland

Waar koop je een prothese?
Kies voor een SEMH-gecertificeerde zaak.
De Stichting Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen is een
onafhankelijke organisatie die eisen heeft
opgesteld waaraan een leverancier moet
voldoen. Zoals ruime, goed verlichte
paskamers, deskundig personeel en de
mogelijkheid om de prothese te ruilen als
hij toch niet goed bevalt.
Op www.semh.info vind je adressen van
aangesloten winkels.
Prothese kiezen
In principe bereidt de mammaverpleegkundige in het ziekenhuis je al voor op de
aanschaf van een borstprothese. Er zijn
allerlei modellen prothesen verkrijgbaar.
Zorg dat je een strak, lichtgekleurd T-shirt
of hemd bij je hebt. Een prothese kan er in
een bh anders uitzien dan met de bovenkle-

5

alsof je een harde tepel hebt. Als je een
voorgevormde bh kiest, is er geen verschil
te zien tussen de borst met de natuurlijke
tepel en de prothese met tepel.
Soort bh 7
Als je een beetje handig bent met naald en
draad, kun je zelf een hoesje voor de
prothese in een gewone bh (of in je
badkleding) naaien. Vaak zijn bestaande
bh’s echter te laag en/of te smal. Een
prothese-bh is wat hoger, zodat je geen
inkijk hebt. Veel vrouwen ervaren de
pasvorm ervan ook als comfortabeler. Er
zijn ook prothese sport-bh's. Tip: heb je een
goede en betaalbare (sport)prothese-bh
gevonden, probeer deze eerst een tijdje uit
voordat je er meerdere aanschaft.
Prothese reinigen
Je kunt de prothese het beste onder de kraan

6

ding eroverheen; probeer daarom beide uit.
Vraag eventueel een bekende om met je mee
te gaan. Het passen kan emotioneel zijn.
Bovendien zie je jezelf alleen in de spiegel
en kijkt een ander met een andere blik. Héél
belangrijk: neem de tijd om een prothese uit
te kiezen. Beweeg tijdens het passen, zodat
je goed kunt voelen hoe de prothese zit.
Tip: lever de machtiging die je van je arts
hebt gekregen voor een prothese pas in als
je helemaal zeker weet welke prothese het
moet worden.
Hierdoor zit je niet meteen ergens aan vast en
kun je in meerdere winkels kijken en passen.
Tepel 6
Op een prothese zit altijd een (kleine) tepel.
Er zijn ook plaktepels in verschillende
huidtinten verkrijgbaar, deze zien er uit

7

met handwarm water en zeep wassen. Leg
de prothese als je hem niet gebruikt in de
opbergdoos, dan behoudt hij zijn vorm.

Meer informatie
Tijdens lokale en regionale lotgenotenbijeenkomsten delen actieve leden van BVN,
die zelf een uitwendige prothese dragen, hun
ervaring. Data en plaatsen vind je op
≥ w ww.borstkanker.nl/activiteitenkalender
≥ w ww.borstkanker.nl/borstprothese - hier
staat onder andere een voorlichtingsfilmpje
≥ www.borstkanker.nl/protheses
≥ BreiBoezem heeft een alternatief voor
siliconen prothesen: 100% katoen met lichte
vulling, ademend en wasbaar.
facebook.com/breiboezem

39

mannen met borstkanker

Winst mogelijk in behandeling
‘Door de zeldzaamheid van de ziekte wordt borstkanker bij mannen vaak later ontdekt
dan bij vrouwen. Algemeen is hun uitgangssituatie dus minder goed. Weliswaar worden
de overlevingskansen door de tijd beter, maar bij vrouwen gaat dat met grotere sprongen.
Bij mannen valt dus enorme winst te behalen.’
Tekst: Paul Peijnenburg ~ Illustratie: Van Lennep

D

it zegt moleculair bioloog John
Martens. Samen met patholoog Carolien van Deurzen en een aantal
clinici doet hij sinds 2010 aan de Erasmus
Universiteit onderzoek naar het verloop van
borstkanker bij mannen. Dit gebeurt onder
toezicht van de European Organisation for
Research and Treatment of Cancer (EORTC)
en Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG).
Het mede door Pink Ribbon gefinancierde
onderzoek bestaat uit drie delen: een retrospectieve studie, een prospectieve studie en
klinisch onderzoek.

Klinisch onderzoek in ontwikkeling
De retrospectieve studie is grotendeels afgerond. Hierin werden de gegevens van 1822
mannen onderzocht die in de periode van
1990-2010 wereldwijd door de ziekte getroffen
werden. In het prospectieve deel, dat onlangs
van start ging, worden gegevens van mannen
die op dit moment borstkanker hebben onder
de loep genomen. Deze studie bekijkt gegevens over de behandeling en kenmerken van
de patiënt, en ook informatie over leefstijl en
kwaliteit van leven. Doel is om op basis van
die gegevens een goede en gerichte klinische
studie op te zetten zodat uiteindelijk de behandeling van en prognose voor mannelijke
borstkankerpatiënten verbetert.

‘Het retrospectieve onderzoek’, zegt Van Deurzen, ‘gaf ons veel informatie over de tumorkenmerken en behandelingen bij mannen. Van tevoren wisten we daar nog niet zo heel veel van.
Vanwege de zeldzaamheid van de ziekte waren
er slechts kleine studies gedaan. De gegevens
over het verloop van de ziekte bij vrouwen zijn
op mannen toegepast. Onze studie wijst evenwel uit dat de borsttumoren bij mannen moleculair toch anders in elkaar zitten dan die bij vrouwen. Dus is het de vraag hoe mannen optimaal
behandeld kunnen worden. Klinische studies,
waarin gekeken wordt welke medicijnen specifiek goed werken voor mannen, moeten dat
binnen nu en een aantal jaren uitwijzen.’
Betere prognose
‘Via BOOG proberen wij zoveel mogelijk mannen die op dit moment de diagnose borstkanker
krijgen bij onze informatieverzameling te betrekken. De deelname verloopt volgens planning
en Nederland loopt hierin wereldwijd voorop.
Op het moment dat er in samenwerking met
farmaceuten gerichte medicatie ontwikkeld is
die aangrijpt op specifieke karakteristieken van
mannelijke borstkanker, kunnen wij mannen
met borstkanker een klinisch onderzoek aanbieden. Hopelijk komt er dan snel een behandeling
op de markt die de prognose voor deze mannen verder verbetert.’

Meer informatie

Lopend onderzoek

Kijk voor de Checklist voor Mannen met
Borstkanker van BVN en een voorlichtingsfilm
op ≥ www.b-bewust.nl/mannen_met_
borstkanker/vragenlijst

Meer informatie over de lopende
gegevensverzameling?
Kijk op www.kanker.nl/bibliotheek
artikelen/2624-prospmalebc-boog-2013-02borstkanker

Ga voor extra info naar
≥ www.borstkanker.nl/mannen_en_
borstkanker
Heb je vragen? Mail deze dan naar
≥ info.mannen@borstkankervereniging.nl
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Borstkanker bij mannen
(volgens retrospectieve studie/gegevens van
1822 mannen in Europa, die afgelopen 20
jaar diagnose borstkanker hebben gehad):

68
Gemiddelde leeftijd 68 jaar

25% heeft bij diagnose
uitzaaiingen naar organen

40% heeft bij diagnose
uitzaaiingen in de okselklieren

9%

HER2-positief

1%

Triple negatief

93%

ER-positief

De naakte waarheid

Ik heb mijn
leven en mijn
lijf terug
Susan Beerens

Borstkanker Tien jaar geleden ontdekte Susan een knobbel in haar
linkerborst. Een agressieve tumor, die niet hormoongevoelig was.
Behandeling Susan is tien jaar geleden borstsparend geopereerd,
gevolgd door bestralingen en chemotherapie.
Erfelijke aanleg Vijf jaar geleden kreeg Susans zus ook borstkanker.
Beiden bleken erfelijk belast. Vorig jaar heeft Susan daarom haar
beide borsten preventief laten verwijderen, gevolgd door
borstreconstructie met eigen weefsel en een tepelreconstructie
door middel van tatoeages.

Borstkanker laat zijn sporen na, van
binnen en van buiten. Vrouwen en
mannen vertellen zonder opsmuk over
de nieuwe relatie met hun lichaam.
Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto: Robin de Puy

‘Het leek tien jaar geleden alsof ik in de verkeerde film zat. Mijn man voelde een knobbeltje in mijn borst, ik dacht nog dat het niets
was. Het bleek een agressieve tumor. Er waren
twee borstsparende operaties achter elkaar
nodig vanwege snijranden die niet schoon
waren. Daarna volgden bestralingen en chemotherapie. De levensbedreigende ziekte van
toen is intussen wat op de achtergrond geraakt dankzij alle fantastische bemoeienissen
van mijn geweldige familie en vriend(inn)enkring. Maar pas sinds 2013 heb ik mijn leven
en mijn lijf weer terug.’
Aangetast
‘Door de intensieve bestralingen was mijn linkerborst verschrompeld als een appeltje. Om
de deuken te verhelpen en om symmetrie terug
te krijgen heb ik me in 2005 aan beide borsten
laten opereren. Maar de bestraalde borst genas niet en bleef ontsteken. Na een half jaar
pijn was het resultaat geen verbetering. Zonder
ingrijpende operaties was er volgens een plastisch chirurg geen beginnen meer aan. Ik was

B van Borstkankervereniging Nederland

net pijnvrij, dus dat wilde ik niet. Door de gevolgen van de borstkanker voelde ik me verminkt,
en aangetast in mijn vrouwelijkheid.’
Zwaard boven mijn hoofd
‘Zo’n vijf jaar geleden kreeg mijn zus ook
borstkanker. De kans werd niet groot geacht,
maar we hadden toch beiden een afwijking in
het BRCA-gen. Mij is toen dringend aangeraden om mijn eileiders en eierstokken preventief te laten verwijderen. Om ook nog eens
preventief beide borsten te laten weghalen,
daar moest ik toch wel over nadenken. Maar
ik had een agressieve tumor gehad die niet
hormoongevoelig was, ik reageerde heftig op
bestralingen en chemo, en ik liep met een verminkte borst. Dit bij elkaar gaf de doorslag om
me toch te laten opereren. De lange zoektocht
naar een chirurg die mij kon helpen bracht mij
naar dokter Tuinder. Zij zag mogelijkheden om
beide borsten tegelijk te verwijderen en aan
beide zijden op dezelfde wijze met mijn eigen
weefsel te reconstrueren. Dat trok me over de
streep. En die beslissing bleek voor mij op alle

fronten de juiste. Het mes in mijn lijf heeft het
zwaard boven mijn hoofd laten verdwijnen.’
Demonen bedwongen
‘De procedure was van begin af aan duidelijk:
twee tot drie operaties voor de reconstructie,
een kleine ingreep voor het maken van de tepels
en twee tot drie behandelingen voor de tatoeage tot de tepels de goede tint hadden. Je moet
de tatoeage een dag of acht droog houden. Pas
als hij enigszins is verveld zie je de uiteindelijke
kleur. Die operaties hebben me mijn leven en
mijn lijf teruggegeven. Mijn leven, omdat de
kans dat ik opnieuw borstkanker krijg, is teruggebracht naar minder dan vijf procent en omdat
ik nooit meer pijnlijke mammo’s, ongemakkelijke scans, de spanning van de uitslag, brandwonden van de bestralingen of uren van braken
hoef te doorstaan. Mijn lijf, omdat ik nu in de
spiegel niet alleen maar de stigma’s van de
kanker zie, maar mijn vreemde en toch weer
heel eigen borsten. Ik vind mezelf weer mooi en
heb het resultaat zelfs al aan enkele vriendinnen
laten zien. Mijn demonen zijn bedwongen.’
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Gun jezelf of een ander het

‘Beste Patiëntenblad
van Nederland’!
B is uitgeroepen tot het ‘Beste Patiëntenblad’
van 2014. Daar zijn we trots op!
De vakjury omschrijft het blad als zeer compleet, met verrassende
onderwerpen, rubrieken en persoonlijke artikelen. Met raak beeld en
een afgewogen mix van lotgenotenverhalen en informatie van
deskundigen.

Word lid van BVN (voor maar € 2,92/maand) en

Ook bladpartner worden?
Neem dan contact op met Lieke Steinmeijer,
steinmeijer@borstkanker.nl ~ T (030) 291 72 22

4242

≥ ontvang 3x per jaar B
≥ steun het werk van BVN
≥ ontvang nu gratis een set ansichtkaarten met werk van
Deborah van der Schaaf

Ga naar www.borstkanker.nl/wordlid

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.

Telefonisch
De Ervaringslijn is te bereiken op maandag, woensdag
en vrijdag van 10.00-12.30 uur via telefoonnummer
(030) 291 72 20.

≥ www.borstkanker.nl/archief_b

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.


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

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

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 ≥ 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 late gevolgen (o.a. vermoeidheid en
zenuwpijn), mannen met borstkanker of uitgezaaide
borstkanker.

MEER 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.monitorborstkanker.nl


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


Borstkankervereniging Nederland werkt samen met en
wordt gefinancierd door:

≥ www.borstkanker.nl/serviceteam
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‘IK VOND HET GEWELDIG EN
VOELDE ME GEHOORD’
‘Wij Italianen zijn minder protocollair, wat creatiever. Ik houd meer van de Nederlandse mentaliteit, maar in sommige opzichten is die Italiaanse
inslag heel nuttig’, grapt Stefania Tuinder. ‘Als
plastisch chirurg is het mijn taak om bijvoorbeeld
borsten te ‘maken’. Maar ik realiseer me dat die
borsten onderdeel uitmaken van de mens erachter.
Ik weet dat een eventuele ingreep voor iemand vergaande gevolgen kan hebben: qua werk, emotioneel en mentaal. Daarom betrek ik mijn patiënten
zoveel mogelijk bij de keuzen die er zijn. Ik zeg altijd:
“Wij artsen doen de helft, het lichaam moet de rest
doen”. Ik geloof dat aandacht voor het menselijke
aspect belangrijk is en helpt bij de genezing. ’

Soepel
Susan: ‘Ik wist dat zo’n gecompliceerde ingreep
met twee teams moeilijk te plannen was. Maar het
wachten duurde lang. Toen ik in oktober 2013 het
bericht kreeg dat een plastisch chirurg die ik nog
nooit had ontmoet de reconstructie zou uitvoeren,
was ik ontdaan. Ik was verrast dat het combineren
van ‘mijn’ twee artsen voor een dergelijke ingreep
nagenoeg onmogelijk zou zijn.’ Maar toen was

daar Christel Haekens, verpleegkundig specialist
mammacare. ‘Susan had vertrouwen gekregen in
deze artsen. Het was voor haar belangrijk juist door
hen geopereerd te worden. Ik heb toen inderdaad
geregeld dat dr. Keymeulen haar polidag wisselde
en op haar vrije dag kwam opereren. Met wat flexibiliteit van alle kanten kan er een hele hoop.’
Een zonnetje
‘In dit enorme ziekenhuis was ik geen patiënt
maar een mens met een verhaal voor wie iemand
zich had ingespannen. En dat is mijn hele behandeling zo gebleven’, vertelt Susan dankbaar. Stefania: ‘We werken al zo’n acht jaar samen, we
weten van elkaar wat we belangrijk vinden. Doordat we we op één locatie zitten, overleggen we
makkelijk, ook informeel.’ Christel beaamt dat:
‘Oncologische en plastische experts zijn één
team. Het is fijn om te zien dat je iets kunt betekenen voor een patiënt.’ De warmte kwam van twee
kanten. Stefania: ‘Mevrouw Beerens is een zonnetje, zij straalt heel veel positivisme uit. Dat is vooral
voor haarzelf heel bevorderlijk.’

Tekst: Ulrike Schmidt / Foto: Teska Overbeeke

Klik
Via Stefania kwam Susan Beerens in contact met
oncologisch chirurg dr. Kristien Keymeulen. ‘Me-

vrouw Beerens kwam bij ons met twee problemen: een BRCA-genmutatie en een esthetisch
minder mooi resultaat na haar borstsparende behandeling elders. Door haar borsten te verwijderen en onmiddellijk te reconstrueren met lichaamseigen weefsel, konden we beide
problemen in een keer oplossen. Met andere
woorden, een ideale kandidaat voor ons team.’
Susan roemt beide artsen: ‘Bij dr. Keymeulen was
ik meteen op mijn gemak en dr. Tuinder begreep
mijn problemen én had ook alle antwoorden. Zij is
competent en enorm empathisch. Ik was verkocht:
ik wilde alleen door haar geopereerd worden.’

(v.l.n.r.) Christel Haekens (verpleegkundig specialist mammacare), Susan Beerens, dr. Kristien Keymeulen (oncologisch
chirurg), dr. Stefania Tuinder (plastisch chirurg).
Alle drie werken bij het Maastricht UMC+.

Meer over Susan op de voorkant en op pagina 41.

