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Meer leden betekent 
meer kracht
‘Borstkanker heb je niet alleen’, hoor en lees je vaak. En zo is het! Je kunt je 
naasten er niet voor afschermen. Dat hoeft ook niet. Met elkaar hoor je 
meer en weet je meer. Bovendien kan het delen van gedachten, angsten 
en zorgen met je partner, familie en goede vrienden jou en hen helpen er 
beter mee om te gaan. Ik hoop dat geen enkele patiënt de ziekte in zijn of 
haar eentje hoeft te dragen. 

En ook bij BVN zijn we niet alleen. De vereniging wordt gedragen door haar 
leden. Je kunt hier je lot delen met anderen. Dat maakt dat leden zich zo 
vrij voelen dat ze bijvoorbeeld tijdens een ‘show & tell’-bijeenkomst elkaars 
littekens aan elkaar laten zien, verhalen delen en elkaar tips geven over 
borstprothesen, behandelingen en borstreconstructies. Dat is maar één 
voorbeeld van de honderden activiteiten die leden van BVN in heel  
Nederland voor en met elkaar organiseren. Het hele jaar door, maar  
extra in oktober, de borstkankermaand. 
Op www.borstkankeragenda.nl zie je wat er landelijk en lokaal staat te 
gebeuren. Hopelijk zit er iets voor je bij.  

We horen vaak dat borstkankerpatiënten na verloop van tijd de kennis en 
ervaring uit hun eigen ziekteperiode willen inzetten voor anderen. Ruim 
300 leden zijn actief als vrijwilliger. Ze zetten zich bijvoorbeeld in als 
belangenbehartiger (patient advocate), vertegenwoordigen BVN in lande-
lijke of internationale werkgroepen, organiseren activiteiten, of delen hun 
kennis en ervaringen in een klankbord- of expertgroep. Deze inzet is 
onmisbaar voor ons als vereniging.

Al onze persoonlijke ervaringen, kennis en contacten brengen ons samen 
verder. Hoe meer leden, hoe groter onze achterban, des te luider onze 
stem kan klinken. Meer leden betekent meer kracht, meer (financiële) 
zelfstandigheid en een stevige positie aan tafel van de beleidsmakers in de 
gezondheidszorg. Zo kunnen we het patiëntenperspectief goed voor het 
voetlicht brengen. Meer leden zijn belangrijk om samen de zorg voor 
borstkankerpatiënten en mensen met een erfelijke belasting voor borst-
kanker te verbeteren. 

Help je mee om te zorgen dat BVN een organisatie  
blijft waar niemand omheen kan en wil?!

Met krachtige groet,

Lieke Steinmeijer
Directeur BVN
steinmeijer@borstkanker.nl

voorwoord

B Het blad over borstkanker

Ken je iemand  
die betrokken is  
bij borstkanker? 
Maak hem of haar lid en laat zo de stem van 
borstkankerpatiënten luider klinken.

Maak nu iemand lid van BVN  
(voor € 2,92/maand) en
• Zij/hij ontvangt 3x per jaar B
• Je steunt het werk van BVN
•  Je ontvangt gratis een set ansichtkaarten 

van illustrator Deborah van der Schaaf

Aanmelden als nieuw lid kan op  
≥ www.borstkanker.nl/wordlid
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BVN-agenda
Oktober – borstkankermaand
In oktober organiseren diverse borstkankerorga-
nisaties en actieve leden van Borstkankervereni-
ging Nederland (BVN) landelijk extra activiteiten en bijeen-
komsten om borstkankerpatiënten te informeren, te 
verwennen of een hart onder de riem te steken. Veel 
bijeenkomsten zijn dit keer speciaal bedoeld voor jonge 
vrouwen met borstkanker.  

 ≥ www.borstkankeragenda.nl 

Oktober – themabijeenkomsten jonge vrouwen
Het thema van de borstkankermaand (oktober) is dit jaar: 
jonge vrouwen. Daarom organiseert BVN in het hele land 
diverse bijeenkomsten speciaal bedoeld voor jonge vrouwen. 

 ≥ www.borstkanker.nl/oktobermaand 

Noteer 
in je 
agenda

Oktober - activiteiten uitgezaaide borstkanker
De landelijke themadag hoop & vrees vindt dit jaar plaats op  

10 oktober 2015 in Amersfoort. Deze dag is speciaal voor 
mensen met uitgezaaide borstkanker en hun naasten. Tijdens 
deze landelijke themadag behandelen we de meest actuele 
medische ontwikkelingen op het gebied van uitgezaaide 
borstkanker. Dit jaar organiseert BVN voor het eerst, náást de 
landelijke bijeenkomst, lokale bijeenkomsten in heel Neder-
land. Die staan in het teken van ontmoeting en het delen van 
ervaringen, het bespreken en uitwisselen van problemen en 
situaties waar lotgenoten ook mee kampen. Meer informatie  
en aanmelden op  

 ≥ www.borstkanker.nl/themadag_hoop_vrees  

20 november - netwerkmiddag
De netwerkmiddag vindt plaats in (de buurt van) Utrecht,  
van 13.30 tot 16.30 uur. Inloop vanaf 13.00 uur. Aanmelden op  

 ≥ www.borstkanker.nl/netwerkdag 

---------------------------------------
Nieuws van BVN 
Roze lintjes en nieuwe site Monitor Borstkankerzorg
BVN heeft afgelopen juli de roze lintjes voor patiëntgerichte 
borstkankerzorg toegekend aan 78 van de 89 ziekenhuizen. Eén 
van de criteria is de mate waarin (late) gevolgen van mogelijke 
behandelingen worden besproken met de patiënt. Bij een 
derde van de ziekenhuizen blijkt dit niet optimaal. BVN 
stimuleert de ziekenhuizen verbeteracties in te zetten. Dit is 
immers het doel van het roze lintje: patiëntgerichte borstkanker-
zorg bevorderen. Het roze lintje is onderdeel van de Monitor 
Borstkankerzorg: een online keuzehulp met informatie over het 
zorgaanbod van ziekenhuizen en patiëntervaringen. Begin 2015 
hebben honderden mensen hun feedback gegeven op de 
Monitor via een evaluatieonderzoek. Op basis daarvan is BVN 
bezig de website van de Monitor volledig te vernieuwen en 
gebruiksvriendelijker te maken. Nieuwsgierig geworden?  

 ≥ www.monitorborstkankerzorg.nl 

Jong en borstkanker: specifieke informatie
Borstkanker is in alle gevallen een ingrijpende ziekte. Als 
borstkanker je op jonge leeftijd treft, krijg je deels met andere 
problemen te maken dan oudere patiënten, zoals bijvoor-
beeld ongewenste kinderloosheid, de overgang waar je nog 
helemaal niet aan toe was en gevolgen voor studie of werk. 
Ook is de kans op terugkeer groter en zijn de behandelingen 
gedeeltelijk anders als je onder de 45 bent. In 2013 kregen 
1721 vrouwen en 4 mannen jonger dan 45 jaar borstkanker. 
Voor deze groep heeft BVN nu een schat aan informatie 
ontsloten. Bijvoorbeeld een B-bewust checklist waarmee 
jonge borstkankerpatiënten zich kunnen voorbereiden op de 
gesprekken met hun zorgverleners. 

 ≥  www.borstkanker.nl/medisch_jonge_vrouwen_en_borstkanker 

 ≥  www.b-bewust.nl/bereid_je_voor   

(klik op het thema Jong en borstkanker) 

 ≥ www.de-amazones.nl 

Berichten van onze bladpartners 
(advertorial)

Keuzehulp bij 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

Oncotype DX ®
De Oncotype Dx® borstkankertest is een genentest van 
Genomic Health welke informatie geeft die artsen kan helpen 
aan een individueel afgestemd behandelplan. Het is aange-
toond dat de test het risico van terugkeer van de ziekte 
voorspelt en is de enige gevalideerde test die de waarschijnlijk-
heid van chemotherapievoordeel voorspelt in invasieve 
borstkanker. Als aanvulling, de Oncotype DX borstkankertest 
voor patiënten met ductaal carcinoom in situ (DCIS) voorspelt 
de kans op een lokaal recidief. Voor meer informatie  
www.genomichealth.com

Wie wint de Breast Friends Award? 
Roche Nederland is in 2015 voor de achtste opeenvolgende 
keer op zoek gegaan naar initiatieven die het leven van 
mensen met borstkanker tijdens of na de behandeling 
makkelijker maken, prettiger laten verlopen of op een andere 
manier ondersteunen. Op zaterdag 3 oktober wordt de 
winnaar van de Award bekendgemaakt bij de start van de 40K 
Walk & Run van A Sister’s Hope.  
Kijk voor meer informatie op www.breastfriends.nl, of check de 
Facebook-pagina van Breast Friends. 
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Dossier en checklist seksualiteit en intimiteit
Uit een raadpleging van de achterban via B-force eind vorig 
jaar bleek dat ruim driekwart van de respondenten vanwege 
borstkanker klachten heeft of heeft gehad omtrent seksuali-
teit. Reden voor BVN om snel actie te ondernemen. Het 
resultaat is een dossier over intimiteit en seksualiteit en een 
uitgebreide B-bewust checklist. In het digitale dossier kunnen 
(ex)patiënten informatie vergaren over een deelthema binnen 
het onderwerp. Als er dan nog vragen zijn, is er een deskun-
digheidsteam aan wie je per e-mail een vraag kunt stellen. 
De B-bewust checklist is bedoeld als voorbereiding op een 
gesprek met een medisch specialist, maar kan ook gebruikt 
worden om het onderwerp met bijvoorbeeld je partner 
bespreekbaar te maken.  

 ≥ www.b-bewust.nl/seksualiteit_en_intimiteit/vragenlijst  

 ≥ www.borstkanker.nl/intimiteit_en_seksualiteit 

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek
BVN wil patiënten beter informeren over deelname aan 
wetenschappelijke onderzoeken (klinische trials). Wat precies 
is wetenschappelijk onderzoek, welke soorten zijn er en hoe 
kun je meedoen? BVN heeft nu alle ins en outs hierover op 
een rij gezet.

Hoe kan ik meedoen?
Vaak word je gevraagd voor een wetenschappelijk onderzoek 
(trial). Het kan echter ook zo zijn dat je zelf een onderzoek 
hebt gevonden waaraan je zou willen meedoen. Informeer bij 
je specialist of je in aanmerking komt. Een onderzoek heeft 
vaak specifieke eisen waaraan je voor deelname moet 
voldoen. BVN heeft op haar site een link gemaakt naar een 
overzicht van actuele onderzoeken.

Wel of niet meedoen?
Deelnemen aan een trial is altijd vrijwillig. Door deel te nemen 
help je de wetenschap vooruit en je kunt er toekomstige 
patiënten mee helpen. Realiseer je wel dat meedoen aan 
wetenschappelijk onderzoek risico's met zich mee kan
brengen. Omdat behandelingen nog onderzocht worden, zijn 
soms nog niet alle effecten en bijwerkingen bekend. Ook is 
deelname aan wetenschappelijk onderzoek geen garantie 
voor een betere dan de reguliere behandeling.
Meer informatie vind je op

 ≥ www.borstkanker.nl/wetenschappelijk_onderzoek 

Ben je onderzoeker?
Wil je advies van BVN bij het opstellen, inrichten of implemen-
teren van je onderzoek zodat het patiëntenperspectief daarin 
optimaal wordt meegenomen? BVN helpt graag. De door-
looptijd is drie weken. Vul het formulier in op 

 ≥ www.borstkanker.nl/patientenadvies

Esthers column

Vakantiegevoel
Heerlijk! Een paar dagen zonder kinderen naar Sevilla in het 
zonnige Andalusië. Op Schiphol moeten we door de nieuwe 
futuristische security check. Aan een vriendelijke ronde balie 
leggen we onze rugzakjes in een witte plastic bak.
Als criminelen ondergaan we vervolgens een securityscan. 
Ik moet in een half open apparaat gaan staan met mijn 
armen omhoog en mijn schoenen op twee gele voetstappen. 
Met geavanceerde scanapparatuur bekijkt dit apparaat of 
ik wellicht op het oppervlak van mijn lichaam iets illegaals 
heb verstopt. Het geeft me een veilig gevoel dat er zo goed 
gecontroleerd wordt.

Ik mag uit de scan stappen en een norse vrouwelijke bevei-
liger zegt dat ze me gaat fouilleren. Ik moet mijn armen 
spreiden en ze grijpt me vol in beide borsten. Dat wil zeggen: 
aan de ene kant in een borst en aan de andere kant in een 
prothese. De beveiliger blijft uitvoerig mijn prothese betas-
ten en kijkt me daarbij doordringend aan. ‘Wat heeft u daar? 
Waarom voelt deze kant anders?!’ O help, ze denkt mis-
schien dat ik een pondje cocaïne of een kneedbom in mijn 
prothese-bh heb verstopt. Ik stamel onmiddellijk dat ik 
borstkanker heb gehad en dat ik een prothese draag. De 
beveiliger geeft geen krimp, ik zie geen enkele emotie op 
haar gezicht. Het lijkt wel of iedereen om me heen naar me 
kijkt. Nee, niet nu een opvlieger! De warmte stijgt naar mijn 
hoofd en ik voel dat ik knalrood word. De beveiliger drukt 
en knijpt nog wat in mijn prothese: ‘Doet dit pijn?’ Nee 
duhuh, denk ik, maar ik zeg netjes: ‘Nee hoor’.

Als ik door mag lopen, ben ik enigszins onthutst en mijn 
vakantiegevoel is helemaal weg. Ik ging als reiziger de secu-
rityscan in en kwam er als ex-borstkankerpatiënt weer uit. 

Reageren? Mail naar info@esthersmid.nl

over Esther 
Esther Smid (1968) is freelance journalist 

en eindredacteur. In 2008 kreeg ze op 

40-jarige leeftijd borstkanker. Na alle 

behandelingen maakte ze samen met haar 

tweelingdochters een informatief kinderboek: 

Gewoon Pech als je moeder borstkanker 

heeft. In deze column beschrijft ze hoe ze het 

gewone leven weer oppakt en welke invloed 

borstkanker daar nog op heeft.

actueel

05
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‘Ik had het niet 
voor ze kunnen 
verbergen’

dubbelportret

Tekst: Milou van Beek ~
Foto’s: Martijn de Vries

Vertel je  
jouw kinderen  
wel/niet dat je  
kanker hebt?

Tekstschrijver Esther Smid (47) hoorde in 
november 2008 dat ze borstkanker had en 
onderging chemo, een operatie en bestraling. Ze 
heeft haar dochters Swaan en Luna (toen 9 jaar) 
vanaf het begin alles verteld over haar ziekte. 

‘Ik heb mijn dochters altijd heel open 
opgevoed, alles uitgelegd, al hun vragen 
beantwoord. Daarom heb ik niet getwijfeld of 
ik hen zou vertellen dat ik borstkanker had. Ik 
hoorde het op een woensdagochtend, mijn 
man haalde Swaan en Luna daarna van 
school. Ze zagen direct aan hem dat er iets 
ergs aan de hand was. Je kinderen vertellen 
dat je kanker hebt, is vreselijk. Als ouder wil je 
al hun probleempjes oplossen, je plakt 
pleisters op wondjes, geeft ze een kus en het 
is over. Nu zadelde ik ze op met zoiets groots, 
met zoveel zorgen. Maar de diagnose 
borstkanker had zoveel impact op mij, ik kon 
dat niet voor ze verbergen. Ze zouden direct 
voelen dat er iets met me aan de hand was. 
We hebben die woensdag met z’n vieren in 
een kringetje gestaan, elkaar vastgepakt, 
uitgesproken dat we er samen keihard voor 
zouden knokken. Swaan en Luna vonden het 
fijn dat ik zo strijdbaar was en fier rechtop 
bleef staan. 
Luna is in de periode dat ik ziek was, vaak 
verdrietig geweest. Ze wilde dat niet laten 
merken want ze dacht dat ik al genoeg aan 
mijn hoofd had en zat in haar eentje te huilen 
op haar kamer. Het was voor haar verwarrend 
dat ik ook goede weken had waarin ik haar 
prima kon troosten. Ze waren allebei volledig 
op de hoogte van mijn chemo’s en hadden 
ieder hun eigen manier om daarmee om te 
gaan. Swaan noteerde het schema gedetail-
leerd in haar agenda, Luna wilde graag een 
grote troostknuffel hebben. Ze stelden veel 
vragen: had ik het al toen zij als baby uit mijn 
borst dronken? Ik wist veel antwoorden niet en 
zo ontstond het idee voor het boek ‘Gewoon 
pech als je moeder borstkanker heeft.’ De 
behandelingen worden erin uitgelegd, Swaan 
en Luna hebben geschreven en getekend hoe 
jij je als kind voelt als je moeder bijvoorbeeld 
kaal wordt. Kinderen worden minder bang als 
ze meer over iets weten: ze hoeven dan niet te 
piekeren over wat er zou kunnen gebeuren. 
Wat ze zelf bij kanker bedenken, is vaak nog 
erger dan de werkelijkheid. Het maken van het 
boek was voor ons een soort gezinstherapie, 
de boekpresentatie heel emotioneel. Luna en 
Swaan zijn er nog steeds heel trots op.’ 

06     
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‘Een jong  
kind moet een 
onbezorgde 
jeugd hebben’

Fluitist en schrijfster Berdien Stenberg (57) 
ontdekte in 2008 een knobbeltje in haar 
borst. Ze wilde de diagnose toen per se 
buiten de publiciteit houden en vertelde het 
ook niet aan haar zoon Floris (toen 6 jaar).

‘We vierden de verjaardag van Floris, de tuin 
zat vol visite. Ik had de hele dag gekookt en 
was aan het einde van de middag heel moe. 
Twee dagen eerder had ik mijn tweede 
chemokuur gehad en meteen mijn hoofd kaal 
laten scheren. Ik ben even op bed gaan 
liggen. Mijn nieuwe pruik trok ik van mijn 
hoofd, veel te warm. Floris was me gaan 
zoeken en trof me met dat kale hoofd aan. 
‘Mama! Je hebt geen haar meer!’ riep hij. Ik 
had er geen moment bij stilgestaan dat hij mij 
zonder haar zou kunnen zien. Zo kalm 
mogelijk vertelde ik over het pilletje dat ik van 
de dokter had gekregen, daardoor was mijn 
haar uitgevallen. Het zou vanzelf weer 
aangroeien. “Vertel het maar niet verder”, zei 
ik tot slot. Hij aaide met zijn kleine kinderhan-
den zachtjes over mijn gladde schedel en 
schoot toen het balkon op. Met zijn handen als 
megafoon aan zijn mond schreeuwde hij naar 
het bezoek: “Hallo allemaal! Mijn moeder die 
is kaal!”  Toen ik hem een paar dagen later 
met mijn pruik op van de bso haalde, riep hij in 
de auto: “Mam! Je hebt weer haar!” Ik vertelde 
dat het een pruik was en voor ik het wist zette 
hij ’m zelf op zijn hoofd. 
Het was een bewuste keuze om Floris niets 
over mijn ziekte te vertellen. Toen ik het mijn 
twee oudere kinderen van 16 en 18 vertelde, 
stortte hun wereld in. Ik kon geen argument 
verzinnen om mijn jongste ook met die kennis 
te belasten. Een jong kind moet een 
onbezorgde jeugd hebben en zich geen 
zorgen maken over de vraag of zijn moeder 
misschien dood zal gaan. Bovendien was 
mijn lichaam zo sterk dat ik kon blijven 
doorwerken. Floris is dus nooit met een 
doodzieke moeder geconfronteerd. 
Een jaar of twee geleden viel Floris tijdens een 
stoeipartijtje op mijn borst. “Au!” riep ik,  “je 
moet een beetje voorzichtig doen! Weet je 
nog toen ik kaal was en een pruik droeg? 
Toen had ik borstkanker, daar heb ik nog een 
litteken van, dat is een beetje gevoelig.” 
“Maar van kanker ga je toch dood?”vroeg hij.  
“Ben ik dood dan?”, antwoordde ik. Terugkij-
kend ben ik blij dat hij zich nooit zorgen heeft 
hoeven maken over een zieke moeder.’ 

B van Borstkankervereniging Nederland 

dubbelportret
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• —Uitvinder MammaPrint wint prijs
De Nederlandse hoogleraar Laura van 't Veer, mede-uitvinder 
van de voorspellende borstkankertest MammaPrint, won in juni  
de European Inventor Awards in de categorie MKB. Met de 
MammaPrint-test kan beter worden bepaald hoe groot de kans 
op terugkeer van de ziekte is (uitzaaiingen) en dus of  chemothe-
rapie zinvol en nodig is. Volgens MammaPrint hoeven dankzij 
de test twintig tot dertig procent minder vrouwen lange chemo-
therapie te ondergaan. De behandelend arts kan de patiënt in-
formeren of een test als MammaPrint in een specifiek geval 
meerwaarde heeft.

• —Voorlichting bevolkingsonderzoek  
allochtone vrouwen
De opkomst bij het bevolkingsonderzoek borstkanker onder al-
lochtone en laaggeletterde vrouwen in Rotterdam en omgeving 
is laag en daalt. Het taboe op borstkanker en een gebrek aan 
kennis erover zijn belangrijke oorzaken. Daarom hebben het 
Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC - Havenzieken-
huis en het Bevolkingsonderzoek Zuid-West het Project  
Sarah geïnitieerd. Het project wil de kennis over borst-
kanker(screening) verbeteren en de opkomst verhogen door een 
wijkgerichte aanpak met behulp van (allochtone) gezondheids-
voorlichters. Onder meer wordt de informatie afgestemd op de 
beleving van borstkanker in andere culturen. 
≥ www.projectsarah.nl

• —Isala ontwikkelt vragenlijst seksualiteit
Het onderwerp seksualiteit en intimiteit bij borstkanker krijgt 
steeds meer aandacht. Zo ontwikkelde de mammapolikliniek 
van Isala Oncologisch Centrum in Zwolle voor haar patiënten 
(mede gefinancierd door Stichting Pink Ribbon) een methode 
om seksualiteit bij borstkankerpatiënten makkelijker bespreek-

baar te maken. Hiervoor voegde de mammapoli specifieke vra-
gen toe aan het einde van de standaard vragenlijst, de Lastmeter 
van het Integraal Kankercentrum Nederland. Patiënten worden 
met deze vragenlijst op meerdere momenten tijdens de behande-
ling uitgenodigd om problemen aan te geven. Zo weten zorgver-
leners beter welke zorg zij kunnen bieden bij seksuele problemen 
en kunnen ze beter naar elkaar doorverwijzen indien nodig. 

• —Aandacht voor seksualiteit en intimiteit
Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft (ex)patiënten 
via B-force gevraagd naar hun ervaringen met seksualiteit en 
intimiteit bij borstkanker en de behoefte aan informatie op dat 
gebied. Uit de bijna 700 reacties bleek dat er behoefte is aan 
informatie, maar ook dat  het lastig is om het onderwerp 
bespreekbaar te maken. BVN heeft naar aanleiding daarvan in 
samenwerking met patiënten en specialisten recent de 
informatie over seksualiteit en intimiteit op haar website 
uitgebreid en een checklist toegevoegd. Bovendien waren de 
B-force-reacties aanleiding voor het lectoraat Verpleegkunde 
van Saxion Hogeschool om in samenwerking met BVN een 
wetenschappelijk artikel te schrijven over het onderwerp. 
Hiermee wordt het belang van informatievoorziening over dit 
thema zowel nationaal als internationaal meer onder de 
aandacht gebracht van zorgprofessionals. Saxion hoopt het 
artikel dit najaar voor publicatie aan een internationaal 
tijdschrift aan te bieden. 

 ≥ www.b-bewust.nl/seksualiteit_en_intimiteit/vragenlijst  

 ≥ www.borstkanker.nl/intimiteit_en_seksualiteit 

• —Alcohol: minder is beter
Ieder jaar krijgen in Nederland ongeveer 2.900 mensen kanker 
als gevolg van hun alcoholgebruik. Borstkanker is een van de 
vormen van kanker die als gevolg van gebruik van bier, wijn of 
gedistilleerde drank kan ontstaan. Op verzoek van KWF Kan-
kerbestrijding heeft het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid 
STAP de informatie uit vele tientallen studies over alcohol en 
kanker samengevat. Op basis daarvan is ook een factsheet Alco-
hol en borstkanker samengesteld. Daarin wordt onder meer uit-
gelegd waarom alcohol kankerverwekkend is en wanneer de ri-
sico’s op het krijgen van borstkanker bij vrouwen die drinken 
het grootst zijn. Het veiligste advies vanuit het oogpunt van kan-
kerpreventie is om géén alcohol te drinken. Alle factsheets staan 
op ≥ www.stap.nl (zoek op 'borstkanker')

• —Keuzehulp bij borstkanker
Het Maastricht UMC+ lanceerde eerder dit jaar een interactieve 
keuzehulp die artsen kunnen inzetten om de patiënt te helpen bij 
het maken van een weloverwogen behandelkeuze op basis van 
goede en betrouwbare informatie. De online tool ondersteunt bij 
de dilemma’s die tijdens de ziekte de kop op kunnen steken, zo-
als borstsparende operatie versus amputatie of wel/geen recon-

In deze rubriek vind je informatieve 
berichten over borstkanker. 
Kijk voor het laatste nieuws op  
@borstkanker, www.borstkanker.nl 
of facebook.com/borstkanker

op de hoogte

B-richten
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structie. ‘Er is namelijk soms geen goede of foute keuze’, zegt 
prof. Vivianne Tjan-Heijnen, hoofd van het Maastrichtse borst-
kankerteam. ‘Iedere behandeloptie heeft zijn eigen voor- en na-
delen. Wat de ene patiënt belangrijk vindt, hoeft niet zwaarwe-
gend te zijn voor de ander.’ De keuzehulp wordt in eerste 
instantie in het Maastricht UMC+ en een klein aantal andere 
ziekenhuizen aangeboden. Tijdens de pilotfase wordt het ge-
bruik van de keuzehulp geëvalueerd. Uiteindelijk is het de be-
doeling dat steeds meer ziekenhuizen in Nederland de keuzehulp 
aanbieden aan hun patiënten.

• —Start register voor borstimplantaten
Vrouwen die een borstvergroting of -reconstructie ondergaan, 
worden sinds april 2015 opgenomen in het borstimplantatenre-
gister van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie 
(NVPC). In dat register komt precies te staan welk type borstim-
plantaat bij de patiënt is ingebracht. Met het registratiesysteem 
hopen de plastisch chirurgen beter toezicht te kunnen houden 
op de veiligheid. Slecht functionerende implantaten zouden zo 
eerder gesignaleerd kunnen worden. Patiënten worden automa-
tisch geregistreerd tenzij ze bezwaar maken. Aanleiding is het 
schandaal rond de PIP-implantaten.

• —‘Overlijdensrisicoverzekering Op Maat’
Mensen die kanker hebben gehad, kunnen nauwelijks op een 
goede manier een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Verze-
keraars berekenen na de aanvraag een opslag, gebaseerd op de 
medische gegevens. Hoe hoog die opslag wordt, is onvoorspel-
baar en de berekening ervan is niet transparant. Patiëntenbewe-
ging Levenmetkanker en Independer hebben een oplossing be-
dacht. In het traject ‘Overlijdensrisicoverzekering Op Maat’ 
wordt het proces van aanvraag omgedraaid. Eerst wordt een 
medisch rapport gemaakt dat Independer voorlegt aan verschil-
lende verzekeraars. Zij bepalen of - en voor welke premie - ze de 
aanvrager willen verzekeren. De aanvrager krijgt een overzicht 
van de verschillende premies, inclusief de opslagen en kan zo op 
een heldere manier overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken. 
Levenmetkanker bespreekt bovendien met het Verbond van Ver-
zekeraars de optie dat mensen die meer dan vijf jaar geleden suc-
cesvol zijn behandeld, weer een gewone levensverzekering kun-
nen afsluiten, zonder toeslagen. Voor mensen die minder dan vijf 
jaar geleden kanker hadden, moet de risicobeoordeling geba-
seerd zijn op actuele statistieken, waarin de steeds betere behan-
deluitkomsten verwerkt zijn. 
≥   www.independer.nl/overlijdensrisicoverzekering/info/ 

ex-kankerpatient.aspx

• —Patiëntenversie richtlijn Borstreconstructie
Als je vanwege borstkanker of een (mogelijke) erfelijke belasting 
een behandeling moet ondergaan (of ondergaan hebt), kan ook 
de overweging voor een borstreconstructie aan de orde komen. 

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 

+

De borstreconstructie kan tijdens de operatie waarbij de 
borst(en) wordt verwijderd worden uitgevoerd of daarna. Om 
patiënten te helpen bij de overwegingen en het maken van keu-
zes, heeft BVN recent een patiëntenversie  van de medische richt-
lijn Mammareconstructie geschreven en gepubliceerd. Naast al-
gemene informatie, over bijvoorbeeld risicofactoren, komen 
verschillende methoden voor borstreconstructie aan de orde, in-
clusief de voor- en nadelen ervan. De patiëntenversie is tot stand 
gekomen in samenwerking met ervaringsdeskundigen en de  
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC).  

 ≥ www.b-bewust.nl/pif_borstreconstructie 
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de medische les

Dat borstkanker een complexe 
ziekte is, zie je onder andere terug 
aan de samenstelling van het 
mammateam: de specialisten en 
verpleegkundigen die betrokken 
zijn bij de diagnose en behande-
ling van borstkanker. Tal van disci-
plines en competenties komen 
hierin samen. Als patiënt zul je 
lang niet alle zorgprofessionals 
van het team ontmoeten. Maar je 
krijgt zeker wel te maken met de 
verpleegkundige zorgprofessional 
die, normaal gesproken, je eerste 
aanspreekpunt en vaste begelei-
der wordt.  
 
Tekst: Peter Hamerslag ~ Illustratie: Deborah v.d. Schaaf 

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Hella 
Bosch, verpleegkundig specialist mammacare, Máxima 
Medisch Centrum, Eindhoven; Aukje Cnossen, verpleeg-
kundig specialist mammachirurgie, Spaarne Gasthuis, 
Haarlem en Inge Eekhout, verpleegkundig specialist 
mammachirurgie, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam. 

A ls het mammateam in het ziekenhuis het weke-
lijkse multidisciplinaire overleg voert, is een 
kleine vergaderzaal zelden groot genoeg. Om 

borstkanker adequaat te behandelen is een groot aantal 
disciplines vereist, en afhankelijk van de grootte van 
het ziekenhuis zullen sommige functies bovendien meer-
voudig bezet zijn. Wie schuiven er aan de vergadertafel 
aan? Vanzelfsprekend de specialisten van de drie 
belangrijkste behandeltrajecten: chirurgie en plastische 
chirurgie, radiotherapie, en systemische en doelgerich-
te therapie (chemotherapie, hormoontherapie, immu-
notherapie). Willen deze behandelend specialisten 
(chirurgen, radiotherapeuten en medisch oncologen) 
hun werk goed kunnen doen, dan moeten details 
bekend zijn over de ziekte. Deze details worden geleverd 
door de specialisten die zich bezighouden met beeld-
vorming en diagnostiek: de radioloog, de nucleair 
geneeskundige, de patholoog-anatoom en de klinisch 
geneticus. Op afroep schuiven ook andere (para)medi-
sche specialisten aan, zoals psychologen, neurologen, 
seksuologen, revalidatie-artsen, fysiotherapeuten, ergo-
therapeuten, diëtisten, maatschappelijk werkers... 

De  verpleegkundige zorgprofessionals
Deze lijst is lang en niet compleet zonder de verpleeg-
kundige zorgprofessionals, zoals de mammacarever-
pleegkundige, de oncologieverpleegkundige en de 
verpleegkundig specialist. De naamgeving van de 
genoemde functies van de verpleegkundige zorgprofes-

De verpleegkundige zorgprofessional 

Onmisbare schakel  
in het mammateam



Deborah van der Schaaf over haar illustratie:
Het onderwerp deed me denken aan een vangnet. Toen ik daarop 
googelde, stuitte ik op oude afbeeldingen van de Amerikaanse 
brandweer. Die vangnetten zagen er zo uit als op mijn illustratie: 
witte stof met een rode stip in het midden, net een borst! Ze 
werden door meerdere personen vastgehouden en de persoon die 
viel of de sprong in het diepe moest maken, werd door het hele 
team van dragers samen opgevangen.
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in het geval van borstkanker grotendeels overeen met 
die van de mammacareverpleegkundige. De oncologie-
verpleegkundige werkt echter niet op een chirurgische 
afdeling, maar wordt meestal ingezet voor de begeleiding 
van borstkankerpatiënten die (neo-)adjuvante of pallia-
tieve chemotherapie, hormoontherapie of immunothe-
rapie krijgen. Ze legt bijvoorbeeld het infuus voor de 
chemotherapie aan, zorgt voor hoofdhuidkoeling als 
daarvoor gekozen is, en houdt nauwlettend in de gaten 
hoe de patiënt reageert op de medicijnen. De oncologie-
verpleegkundige werkt daarbij onder supervisie van een 
medisch oncoloog. Net als de mammacareverpleegkun-
dige is ze niet bevoegd tot het uitvoeren van medische 
handelingen. 

De verpleegkundig specialist 
Anders is dat met de verpleegkundig specialist. Dit is een 
verpleegkundige die na minstens twee jaar werkervaring 
de hbo-masteropleiding Advanced Nursing Practice heeft 
voltooid. Tot 2009 werd zij nurse practitioner genoemd, 
sindsdien wordt meestal de beschermde titel verpleeg-
kundig specialist gebruikt. Het is een functie waarin ver-
pleegkundige en medische taken (care en cure) 
gecombineerd worden. De verpleegkundig specialist is 
dus wel bevoegd tot medisch handelen. Dat in tegenstel-
ling tot de mammacare- en de oncologieverpleegkundige. 
Binnen haar werkgebied (hier borstkanker) heeft zij een 
zelfstandige behandelrelatie met de patiënt. Zij onder-
zoekt de patiënt zelfstandig, vraagt vervolgonderzoeken 
aan, stelt diagnoses, bespreekt het behandelplan, schrijft 
medicatie voor en dient deze toe, verricht niet-specialis-
tische medische handelingen en verwijst door voor spe-
cialistische behandelingen. Wel werkt ze daarbij onder 
supervisie van een medisch specialist. Afhankelijk van de 
specialisatie is dat een chirurg of een oncoloog. 
In veel opzichten functioneert de verpleegkundig specialist 
als basisarts, maar dan wel een arts met grote verpleeg-

de medische les 

sionals kan per ziekenhuis verschillen. Het verschilt ook 
per ziekenhuis welke van deze verpleegkundige functies 
daadwerkelijk in het mammateam opgenomen zijn. 
Verpleegkundige verzorging, begeleiding en ondersteu-
ning van de patiënt is echter altijd in het mammateam 
vertegenwoordigd. En niet voor niets. Om te verduide-
lijken wat de diverse functies inhouden, geven we in dit 
artikel een overzicht.

De mammacareverpleegkundige
De mammacareverpleegkundige is een verpleegkundige 
die zich met de aanvullende opleiding Mammacare 
heeft gespecialiseerd in de zorg voor borstkanker- 
patiënten. Zij geeft de gebruikelijke verpleegkundige 
zorg, waaronder wondcontrole, het verwijderen van 
hechtingen en drains en het afvoeren van wondvocht. 
Daarnaast geeft zij voorlichting aan patiënten en  
begeleidt ze hen op psychosociaal en emotioneel gebied. 
Bovendien zorgt de mammacareverpleegkundige vaak 
voor de procescoördinatie.
Meestal werkt de mammacareverpleegkundige op de 
poli chirurgie of op een chirurgische verpleegafdeling. 
Je kunt met al je vragen bij haar terecht. Kan zij een 
vraag niet zelf beantwoorden, dan zorgt zij dat de  
patiënt antwoord krijgt van de specialist en verpleeg-
kundig specialist. De mammacareverpleegkundige is 
inhoudelijk deskundig op het vlak van chirurgische 
borstkankerzorg, maar zij mag geen medische hande-
lingen uitvoeren. 

De oncologieverpleegkundige 
De oncologieverpleegkundige is een gespecialiseerd ver-
pleegkundige binnen het expertisegebied oncologie. Zij 
heeft de vervolgopleiding Oncologie gevolgd en is daar-
door ook inzetbaar voor patiënten met andere vormen 
van kanker dan borstkanker. Ze werkt zowel op de ver-
pleegafdeling als op de polikliniek. Haar taken komen 

Inge Eekhout 
Verpleegkundig 
specialist 
mammachirurgie, 
Antoni van 
Leeuwenhoek.

Hella Bosch
Verpleegkundig 
specialist 
mammacare, 
Maxima Medisch 
Centrum.

>>



Samenstelling van het  
mammateam

Beeldvorming en diagnose

  De radioloog is verantwoordelijk voor de medische 
beeldvorming door middel van röntgenstralen (mammogra-
fie, CT-scan, X-thorax, botscan), ultrageluid (echografie) en 
magnetische resonantie (MRI-scan).   

  De nucleair geneeskundige is verantwoordelijk voor 
medische beeldvorming door middel van radioactieve 
deeltjes die in het lichaam worden gebracht en vandaaruit 
stralen. Het bekendste voorbeeld, de PET-scan, wordt 
gebruikt bij onderzoek naar uitzaaiingen.  

  De patholoog doet microscopisch onderzoek aan cellen of 
weefselmonsters van de tumor die door een punctie, biopt of 
operatie zijn verkregen. De bevindingen van de patholoog, 
vastgelegd in het pathologisch rapport, vormen de basis voor 
het behandelplan.  

  De klinisch geneticus onderzoekt erfelijke aspecten en zal op 
indicatie ingeschakeld worden als er in de familie vaker 
borstkanker voorkomt. 

 

Behandeling (cure)

  De chirurg verwijdert de afwijking uit de borst (borstsparend 
of middels borstverwijdering) en de oksel (schilwachtklierpro-
cedure of okselklierverwijdering). Bij uitgezaaide borstkanker 
kan de chirurg zorgen voor de lokale behandeling. 
Aangezien bijna iedere patiënt geopereerd wordt, is de 
chirurg vaak hoofdbehandelaar. De plastisch chirurg voert 
borstreconstructies uit, steeds vaker in dezelfde operatie 
waarin de tumor of de hele borst verwijderd wordt. 

  
  De radiotherapeut is verantwoordelijk voor de bestraling van 

borst en/of omliggende lymfkliergebieden voorafgaand of na 
de operatie met als doel om (achtergebleven) kankercellen te 
doden.

 
  De medisch oncoloog is verantwoordelijk voor systemische 

behandelingen (chemotherapie, hormoontherapie) en 
doelgerichte behandelingen (immunotherapie) voorafgaand 
of na de operatie, en voor palliatieve behandeling bij 
uitgezaaide borstkanker. 

Overige

 Naar behoefte wordt het mammateam aangevuld met (para)medische specialisten zoals een psycholoog, neuroloog, klinisch 
geneticus, seksuoloog, revalidatie-arts, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist of maatschappelijk werker. Daarnaast zul je als 
patiënt te maken krijgen met spreekuurassistenten en doktersassistenten en, in academische en opleidingsziekenhuizen, met 
studenten geneeskunde en met assistenten- en specialisten-in-opleiding.

Verpleging, begeleiding en ondersteuning (care)

  De verpleegkundig specialist (voorheen ‘nurse practitioner’) 
wordt vaak ingezet als casemanager en aanspreekpunt voor 
de patiënt. Zij houdt het overzicht en waarborgt de samen-
hang in het zorgproces van diagnose tot en met nazorg. Ze is 
bevoegd om medische ingrepen zelfstandig uit te voeren. 

 
  De mammacareverpleegkundige (gespecialiseerd verpleeg-

kundige) kan functioneren als aanspreekpunt op de 
mammapoli en op de verpleegafdeling chirurgie. Zij is niet 
bevoegd tot medisch handelen.

 
  De oncologieverpleegkundige (gespecialiseerd verpleegkun-

dige) kan functioneren als aanspreekpunt op de mammapoli 
en op de verpleegafdeling oncologie en chirurgie. Zij is niet 
bevoegd tot medisch handelen. 

de medische les
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kundige expertise en ervaring op het gebied van, in dit 
geval, borstkanker. Binnen het mammateam, dat zoveel 
specialisten op deelgebieden kent, speelt zij een belang-
rijke rol doordat ze bij het totale traject betrokken is. Zij 
kijkt over disciplines heen en is inhoudelijk deskundig 
van diagnose- tot nazorgtraject. Daarmee bewaakt zij de 
samenhang in alle fasen van het zorgtraject: onderzoek, 
diagnostiek, behandeling, controles en nazorg.

Casemanager
Als gevolg van succesvol wetenschappelijk onderzoek naar 
borstkanker en door de technologische ontwikkelingen 
van de laatste jaren zijn de mogelijkheden voor diagnos-
tiek en behandeling sterk verbeterd. Daardoor is de zorg 
meer op iedere individuele patiënt afgestemd en complexer 
geworden. Kwalitatief hoogwaardige zorg is alleen te rea-
liseren als er afstemming is tussen alle betrokken discipli-
nes en professionals. Goede informatieoverdracht tussen 
behandelaars onderling en tussen de behandelaars en de 
patiënt is daarbij een absolute voorwaarde. 

Om die afstemming te faciliteren is het wenselijk dat er 
voor elke patiënt altijd één persoon in de keten is die 
regie houdt over de totale behandeling, van diagnose tot 
en met nazorg, die toeziet op een correcte uitvoering van 
het behandelplan, en die daarbij ook vast aanspreekpunt 
is voor de patiënt. Wie van de verpleegkundige zorgpro-
fessionals die rol op zich neemt, verschilt per ziekenhuis. 
In steeds meer ziekenhuizen worden deze taken samen 
casemanagement genoemd en ligt de uitvoering ervan 
bij een casemanager. De casemanager is dan een van de 
verpleegkundige zorgprofessionals. Echter nog niet alle 
ziekenhuizen werken met een casemanager. 

Alle drie de beschreven verpleegkundige functies zijn 
formeel bevoegd om binnen het mammateam de rol van 
aanspreekpunt en casemanager op zich te nemen. Maar 

  Meer info over de verschillende 
behandelmethodes

Op www.borstkanker.nl/archief _B vind je de overige 
afleveringen van de rubriek Medische Les over:

 Beeldvorming ≥ Medische les B 12 (winter 2014)

 Pathologie ≥ Medische les B 9 (winter 2013)

 De diagnose ≥ Medische les B 6 (winter 2012)

 Chirurgie ≥ Medische les B 11 (nazomer 2014)

 Radiotherapie ≥ Medische les B 2 (nazomer 2011)

 Chemotherapie ≥ Medische les B 3 (winter 2011)

 Hormoontherapie ≥ Medische les B 1 (voorjaar 2011)

 Immunotherapie ≥ Medische les B 10 (voorjaar 2014)

  Uitgezaaide borstkanker  
≥ Medische les B 5 (nazomer 2012)

omdat de samenhang tussen behandeling en verpleging 
zo belangrijk is, kiezen ziekenhuizen er steeds vaker voor 
om deze rol bij de verpleegkundig specialist neer te leg-
gen. Door de inhoud van de opleiding is zij beter in staat 
om de totale behandeling en zorg te overzien en te regis-
seren, en om in samenspraak met de hoofdbehandelaar 
een individueel behandelplan op te stellen en waar nodig 
bij te stellen. Vandaar de trend in veel ziekenhuizen om 
een verpleegkundig specialist tot casemanager te benoe-
men. Bij de meeste ziekenhuizen werken de twee beroe-
pen echter nog naast elkaar in het mammateam en vullen 
elkaar aan. Wie daarbij de rol van casemanager vervult, 
is feitelijk minder belangrijk, als het maar goed geregeld 
is en het voor de patiënt duidelijk is wie het aanspreek-
punt is, en wat je van diegene kunt verwachten.  

Aukje Cnossen 
Verpleegkundig 
specialist, 
mammachirurgie, 
Spaarne 
Ziekenhuis.
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‘Het was april 2012. Elles had in bad een knobbeltje ge-
voeld. Foute boel, dacht ze zelf al vrij snel. De huisarts 
verwees haar naar het UMC in Groningen. De uitslag zet-
te onze wereld op zijn kop. Avonden janken in elkaars ar-
men. Mijn vrouw werd geopereerd, kreeg chemothera-
pie, en vervolgens hormoontherapie. Dit laatste verdroeg 
zich niet met het antidepressivum dat ze als gevolg van 
een postnatale depressie al jarenlang nam, en waarop 
ze uitstekend functioneerde. De zoektocht naar een ver-
vangend geneesmiddel is uitputtend en verschrikkelijk 
geweest. Elles raakte in een depressie. Op een zeker mo-
ment kon ik haar niet meer alleen laten, bang als ik was 
dat ze zich iets zou aandoen. Ik ben muzikant, en voor het 

eerst in mijn leven moest ik optredens afzeggen. Uitein-
delijk belandde Elles op een gesloten psychiatrische af-
deling van het Jelgerhuis in Leeuwarden. Wat eens een 
vrolijke vrouw met massa’s vrienden was, was vanaf dat 
moment een hoopje ellende. In niets leek ze meer op El-
les. Toch wist ik dat ergens diep in haar nog steeds de-
gene huisde waarvan ik zielsveel hield. Al vanaf het be-
gin zijn we enorm dik met elkaar. Dat is altijd zo gebleven; 
for better or worse, niet? Omgekeerd had zij hetzelfde 
voor mij gedaan. Daarvan ben ik overtuigd. Die bevesti-
ging, dát gevoel, dat is wat die klotetijd die nu gelukkig 
alweer even achter ons ligt, heeft opgeleverd.’  

Zolang je allebei lekker in je vel zit, is het niet zo moeilijk om van  
elkaar te houden. Maar wat als je partner kort na elkaar zowel borst-,  
baarmoeder- als eierstokkanker krijgt, in een depressie raakt en als 
persoon onherkenbaar verandert? Dan gooi je er in je liefde voor haar 
gewoon een schep bovenop. Als je Bas Kleine heet, tenminste. 

15

partner van

For better  
or worse
Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto: Margriet de Jager

‘ Die bevestiging van 
onze liefde, dát gevoel, 
dat is wat die klotetijd 
heeft opgeleverd’



B-trokken 

Baby in mijn  
buik en kanker in  

mijn borst
 

Marianne Ochsendorf kreeg borstkanker 
toen ze net zwanger was
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B-trokkenSamen een gezin stichten was hun grote wens. Maar toen 
Marianne bijna drie maanden zwanger was, kreeg ze de diagnose 
borstkanker. ‘We waren helemaal in de wolken en toen kwam er 
ineens zo’n donker iets…’ Tekst: Esther Smid ~ Foto’s: Suzanne Blanchard

E
en jong, gelukkig stel waren ze, Arjan Jolie (33) 
en Marianne Jolie-Ochsendorf (30). Allebei een 
drukke baan, een gezellig sociaal leven, veel spor-
ten en mooie reizen maken. ‘Ik was elf weken 

zwanger’, vertelt Marianne, ‘maar voelde me helemaal 
niet anders. Zou het echt zo zijn? Onder de douche 
bestudeerde ik mijn zwangere lijf en toen ontdekte ik 
ineens een knobbeltje.’

Onmogelijke keuze
Dezelfde dag nog ging Marianne naar de huisarts, die 
haar voor de zekerheid doorstuurde naar het ziekenhuis. 
Het bleek foute boel te zijn: triple negatieve borstkanker 
met ten minste twee uitzaaiingen in haar oksel. ‘Ik kreeg 
alleen een MRI van mijn borst en oksel. Door de zwan-
gerschap kon ik niet verder onderzocht worden; een 
CT-scan is gevaarlijk voor de baby.’
Arjan: ‘We stonden voor een enorm lastige keuze: de 
zwangerschap behouden of afbreken. Abortus gaf 2 tot 
5 procent meer overlevingskans voor Marianne omdat 
ze dan eventuele uitzaaiingen in kaart konden brengen. 
De artsen verzekerden ons echter dat het verantwoord 
was om door te gaan met de zwangerschap. Het behan-
deltraject zou hoe dan ook hetzelfde blijven. We moes-
ten kiezen tussen de baby of iets meer overlevingskans 
voor Marianne.’
‘Eindeloze wandelingen hebben we gemaakt in het park. 
We bespraken alle scenario’s’, zegt Marianne. ‘Mijn 
eerste gevoel was dat de zwangerschap mij belemmerde 
in het beter worden. Ik wilde weten hoe ziek ik nou 
eigenlijk was. En stel dat ik zou overlijden, dan zou ik 
een man en een baby achterlaten. Dat vond ik een ver-
drietige gedachte. Ik twijfelde ook of ik het fysiek wel 
aan zou kunnen. Hoe zwaar is het om zwanger te zijn 
en tegelijkertijd chemotherapie te krijgen?’
Ook Arjan twijfelde of het niet te pittig zou worden. 
‘Maar misschien was dit onze enige kans op een kindje, 
want je weet niet of je vruchtbaar blijft na de behande-
lingen. En zou Marianne wel lang genoeg leven om het 
nog een keer te proberen? Ik was bang dat ik door het 
beëindigen van de zwangerschap eerst ons kindje zou 
verliezen en later misschien ook nog mijn vrouw. Ik 
wilde liever samen genieten van de baby, hoe kort het 
misschien ook zou zijn. Door ons kindje zou ik boven-
dien altijd iets hebben dat onlosmakelijk met Marianne 
verbonden is.’

Troost
Uiteindelijk kozen Marianne en Arjan ervoor om de 
zwangerschap te behouden. Arjan: ‘We kozen daarmee 
niet alleen voor ons kindje, maar ook voor onszelf en 
het leven.’ Bij Marianne ging de knop om. ‘Ik dacht: ik 
heb borstkanker en een baby in mijn buik. Het is er 
allebei dus dat kan ik gewoon! De baby was er op het 
juiste moment; hij is mijn redding geweest. Door de 
zwangerschap controleerde ik mijn borsten extra.’
Tot 26 weken werd Marianne elke ochtend wakker met 
angst. Het contrast tussen leven en dood was moeilijk. 
‘Ik kreeg chemo tegen een dodelijke ziekte, terwijl er in 
mijn buik een baby groeide. Mocht ik hem deze ellende 
wel aandoen? Zou ik mijn angst op hem overbrengen?’ 
Na 26 weken kreeg Marianne vertrouwen dat het goed 
zou komen met de baby. ‘De echo’s waren goed en mijn 
buik groeide. Vanaf het moment dat ik de baby voelde, 
heeft de zwangerschap me gesterkt.’
Voor Arjan was de zwangerschap vanaf het begin een 
troost in deze moeilijke tijd. Zijn werk als hockeytrainer 
en -coach was een uitlaatklep. ‘Ik stuurde regelmatig 
per e-mail een update rond over hoe het met Marianne 

en de baby ging. Op de club wilde ik er namelijk niet 
continu over praten. Ik wilde afleiding en ontspanning 
en gewoon lekker op het veld staan.’
Ook thuis was er afleiding; tussen alle chemo’s door 
waste Marianne de babykleertjes en verfde Arjan de 
babykamer.

Complicaties
Bij 36 weken was de toevoer door de navelstreng niet 
meer optimaal. Vier dagen na de laatste chemo werd 
besloten de bevalling in te leiden. ‘Ik voelde me gek 
genoeg best goed’, herinnert Marianne zich. ‘Helaas 
ontstonden er complicaties waardoor ik een acute  

‘ We kozen voor de zwangerschap. 
Daarmee voor ons kindje, voor 
onszelf en voor het leven’ 
ARJAN

>>
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B-trokken 

keizersnee kreeg. Door zuurstoftekort moest ons kind-
je 72 uur gekoeld worden. Dat gebeurde in een ander 
ziekenhuis. Ik belandde zelf op de intensive care. Het 
was behoorlijk traumatisch allemaal. Ik vond het moei-
lijk dat Lev uit mijn buik was. Tijdens alle behandelin-
gen was hij bij me geweest en nu was ik helemaal alleen 
en kon ik niet eens naar hem toe.’
Arjan: ‘Het bleef lang onzeker of Lev het zou halen. Na 
vijf heftige dagen konden we hem eindelijk vasthouden 
en na drie weken mochten we met hem naar huis.’
Marianne was nauwelijks bekomen van de keizersnee 
en de chemotherapie toen ze een borstsparende operatie 
en bestralingen onderging. ‘Ik ben nu drie maanden 
klaar en besef hoe ingrijpend de gevolgen van borstkan-
ker zijn. Alles is anders. Ik ben altijd bang geweest voor 
de periode waar we nu in zitten. Hoe moet ik verder-
gaan met leven? Hoe moet ik omgaan met de onzeker-
heid? Bij het woord uitzaaiingen lopen de rillingen over 
mijn lijf. We maken ons zorgen over de toekomst. Ik 
heb meer om te verliezen nu Lev geboren is.’
Ook voor Arjan zijn er grote gevolgen: ‘Ik ben nog wel 
trainer-coach van verschillende jeugdteams, maar ben 
gestopt met het eerste damesteam. Het was een moei-
lijke keuze, want we zijn net gepromoveerd dit jaar. 
Maar ik wil niet meer elke avond en het hele weekend 

weg zijn. De komende jaren zijn cruciaal voor Mari-
anne. Triple negatieve borstkanker staat erom bekend 
dat het de eerste jaren vaker terugkomt. Ik wil zoveel 
mogelijk met haar en Lev genieten.’

Het nieuwe normaal
Marianne is bezig met herstellen. Ze heeft fysiotherapie 
en creatieve therapie en gaat binnenkort met Arjan naar 
een maatschappelijk werker. ‘Ik ben aan het zoeken 
naar mijn nieuwe ik en naar het nieuwe normaal. Ons 
onbevangen en zorgeloze leven is weg. We genieten van 
kleine momenten en leven bij de dag. Misschien heeft 
alles meer diepgang nu, maar ik had dat liever op een 
andere manier geleerd. Ik weet dat het tijd nodig heeft 
om alles te verwerken. Maar hoeveel tijd heb ik nog?’
Natuurlijk zijn Marianne en Arjan heel blij met Lev. 
‘We staan elke dag op om hem te verzorgen’, zegt Arjan. 
‘Dat geeft veel afleiding en geluk. Lev ontwikkelt zich 
tot nu toe gelukkig heel goed, dat geeft hoop voor de 
toekomst.’ 
‘Wij zijn een topteam met z’n drietjes’, besluit Mari-
anne. ‘Een vriendin van ons zei dat ons kindje geluk 
heeft met zulke ouders, omdat we zo krachtig zijn en 
alle ellende zo goed doorstaan samen. Daar zijn we heel 
trots op!’   ≥ Lees meer over Marianne op de achterkant.

'We zijn een topteam met z'n drietjes.' Marianne



Meer informatie
Kijk voor de checklist Mannen met Borstkanker 
van BVN en een voorlichtingsfilm op 

 ≥ www.b-bewust.nl/mannen_met_
borstkanker/vragenlijst 

Meer info voor mannen vind je op  
 ≥ www.borstkanker.nl/mannen_en_borstkanker 

Informatie over lopend onderzoek naar mannen 
met borstkanker vind je op www.kanker.nl/
bibliotheek/artikelen/2624-prospmalebc-boog-
2013-02-borstkanker

Heb je vragen? Mail deze dan naar  

 ≥ info.mannen@borstkankervereniging.nl

Manneninfo gewenst
Dat laatste zegt hij voor een groot deel te dan-
ken te hebben aan al zijn behandelaars: ‘Mijn 
huisarts, de oncoloog, de chirurg, de dames 
van de mammacare; stuk voor stuk zijn het 
geweldige mensen. Ik ben hen dan ook erg 
dankbaar.’ Minder is Harry te spreken over 
de informatie. Die is wat hem betreft teveel op 
vrouwen gericht: ‘Ik heb het Borstkankerboek 
gelezen. Prachtig hoor, maar er wordt maar 
drie keer gerept over een man. En de bijsluiter 
bij mijn hormoonpillen? Ik zou menstruatiepro-
blemen kunnen krijgen en kans lopen op een 
vervroegde overgang. Wat zou het mooi zijn 
als er specifieke info komt voor mannen met 
borstkanker.’

Twee halve tepels
Is Harry blij met het cosmetische resultaat van 
de operatie? ‘Ach joh’, antwoordt hij, ‘dat hoeft 
voor mij helemaal niet. Ze boden me aan de 
helft van mijn rechtertepel eraf te halen en op 
de linkerkant te zetten. Maar aan mijn lijf geen 

Dat komt toch alleen  
bij vrouwen voor?

Harry had het knobbeltje naast zijn lin-
kertepel al eerder gevoeld, maar er 
nooit aandacht aan besteed. Tot de 

gewezen salesman in textiel en reinigingsmid-
delen de dokter haast achteloos vroeg ook nog 
even naar een huiduitslag te kijken. Vanaf dat 
moment ging het zwaailicht aan. Het bleek 
borstkanker. Harry ging in twee weken bin-
nenstebuiten. Lever, milt, botten; alles werd 
op uitzaaiingen onderzocht. Een emotionele 
achtbaan. Niet alleen voor hemzelf, ook voor 
zijn vrouw Marian, zijn kinderen en aanhang. 
‘We hebben’, zo zegt hij, ‘in die tijd echt wel een 
potje zitten janken met elkaar. Want zo’n me-
dedeling hakt erin. Kanker was voor mij altijd 
iets wat de buurman krijgt. Niet jijzelf. Man, ik 
ben nog nooit ziek geweest. En dan al die on-
derzoeken in korte tijd. Vréselijk. Gelukkig bleef 
de schade beperkt. In een operatie werden 
drie tumoren, de poortwachtersklier en alle 
lymfklieren verwijderd. Hierna volgden bestra-
lingen en een chemokuur. Inmiddels gaat het 
weer uitstekend met me.’

Ben je net met pensioen, krijg je dát; als 
mán. Veel gekker moest het volgens Harry 
Altenburg niet worden. Borstkanker kwam 
toch alleen bij vrouwen voor? Nou dan! 
Inmiddels weet de Haarlemmer beter. Ook 
mannen kunnen het krijgen. Gelukkig kon 
hij terugvallen op uitstekende 
behandelaars, een fijn gezin en zijn 
onveranderlijke optimisme: ‘Die chemo? 
Echt geen centje pijn van gehad!’

Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto: Anneke Hymmen

polonaise meer. En natuurlijk trek ik met warm 
weer op het strand mijn shirt uit. Er is echt geen 
hond die naar me omkijkt hoor. Weet je; ik ben 
al blij dat ik nog leef!’ 

mannen met borstkanker

19B van Borstkankervereniging Nederland 



Pink Ribbon

20     B Het blad over borstkanker

Ongeveer één op zeven als kwaadaardig be-
schouwde borstafwijkingen is van het type 
DCIS. Voelbaar is zo’n afwijking meestal niet, en 
op het mammogram is ook niet echt een knob-
bel te zien. DCIS verraadt zich vaak door kleine 
kalkafzettingen (‘kalkspatjes’) rond de tumorcel-
len. ‘DCIS is geen borstkanker maar een voor-
stadium daarvan’, vertelt Jelle Wesseling, kli-
nisch en moleculair patholoog bij het Antoni van 
Leeuwenhoek. ‘Dat klinkt bedreigend, maar uit 
onderzoek weten we dat de afwijking in veel 
gevallen nooit borstkanker wordt. Helaas soms 
ook wel, en daarom wordt DCIS volgens de 
richtlijnen behandeld als ware het al kanker.’ 

Is dat een probleem? Je kunt toch maar 
beter het zekere voor het onzekere 
nemen? Baat het niet…
‘… dan schaadt het dus wel! Het is een belas-
tende behandeling. Vrouwen ervaren stress en 
angst. Soms, zeker als de hele borst wordt ver-
wijderd, kan er pijn blijven bestaan. Meestal 
wordt sparend geopereerd, maar dan nog zit 
je na afloop met een litteken. Het is al met al een 
hoge prijs voor een behandeling die misschien 

ook achterwege had kunnen blijven. Anderzijds 
wil je natuurlijk ook geen afwijkingen missen 
die kwaad in de zin hebben. Dus willen we 
vooraf aan de hand van kenmerken van tumor 
en patiënt voorspellen hoe aannemelijk het is 
dat een DCIS zich zal ontwikkelen tot een inva-
sief carcinoom, een echte borstkanker. Als we 
daarin slagen, kunnen we overbehandeling 
voorkomen zonder vrouwen behandelingen te 
onthouden die wel zinvol zijn.’ 

Hoe kom je daar achter? 
‘Om het directe bewijs te leveren, willen wij dit 
najaar een zogenoemd prospectief onderzoek 
starten. Je selecteert dan vrouwen die nu de 
diagnose DCIS krijgen, brengt hun tumorken-
merken in kaart naast een hele hoop andere 
gegevens zoals leeftijd, menopauzale status en 
gezondheid. Je kunt dan bij vrouwen die een 
vorm van DCIS hebben waarvan we op basis 
van eerder onderzoek vermoeden dat die on-
schadelijk is de behandeling achterwege laten. 
Natuurlijk houden we ze nauwlettend in de ga-
ten. Mocht de DCIS zich bij hen toch tot borst-
kanker ontwikkelen, dan zijn we nog steeds op 

tijd met de behandeling. Aangezien je ook de 
effecten van de behandeling wilt onderzoeken 
– gunstige zowel als ongunstige – wordt een 
controlegroep wel volgens de richtlijn behan-
deld. Het is een internationaal onderzoek en er 
doen 1240 vrouwen aan mee, waarvan onge-
veer een derde uit Nederland.’

Dan duurt het dus nog jaren voor er 
resultaten zijn…?
‘Dat is het nadeel van een prospectieve studie 
waarbij patiënten nog jaren gevolgd moeten 
worden. Daarom zijn we vorig jaar al gestart 
met een retrospectieve studie: een studie naar 
vrouwen die in het verleden, in de periode tus-
sen 1989 en 2004, de diagnose DCIS hebben 
gekregen. Zo’n studie kan eigenlijk alleen in 
Nederland worden gedaan: nergens anders 
zijn zoveel relevante gegevens zo goed gere-
gistreerd. We weten welke vrouwen vanuit het 
bevolkingsonderzoek zijn doorgestuurd met 
de verdenking DCIS. In de landelijke patholo-
gieregistratie PALGA zijn de tumorkenmerken 
van hun weefselmonsters opgeslagen. Uit de 
Nederlandse Kankerregistratie weten we van 

Behandelen of niet behandelen? Als de diagnose DCIS wordt gesteld, ofwel ductaal  
carcinoma in situ, zou dit een belangrijke vraag moeten zijn. Maar in de praktijk wordt er, 
conform de richtlijn, eigenlijk altijd behandeld. Als het aan dr. Jelle Wesseling en zijn on-
derzoeksgroep ligt, gaat dit veranderen. Het is namelijk twijfelachtig of die behandeling 
wel altijd zinvol is. Tekst: Peter Hamerslag ~ Foto: Anneke Hymmen

Het DCIS-dilemma
Behandelen of niet behandelen,  

dat is de vraag
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Wanneer weten we het?
‘De resultaten van het retrospectieve onderzoek 
komen binnenkort beschikbaar. Het prospec-
tieve onderzoek start dit najaar; de resultaten 
daarvan zullen inderdaad nog jaren op zich 
laten wachten. Maar er is al veel gewonnen als 
dokters en patiënten ervan doordrongen raken 
dat DCIS geen kanker is. Misschien moeten we 
dan ook ophouden het zo te noemen.’ 

elk van hen welke behandeling ze hebben 
gekregen en hoe het ziekteverloop was. En 
mochten ze inmiddels overleden zijn, dan ken-
nen we via het CBS de doodsoorzaak. Door al 
deze gegevens met elkaar te combineren, 
kunnen we een verband leggen tussen tumor- 
en patiëntkenmerken en de kans op terugkeer 
van de afwijking in dezelfde borst, de kans op 
het ontstaan van borstkanker en de kans op 
overlijden daaraan.’ 

Wat hopen jullie te vinden?
‘Op basis van de retrospectieve en de prospec-
tieve studie samen hopen we een verband tus-
sen specifieke tumor- en patiëntkenmerken en 
het ontstaan van borstkanker te vinden. Zeg 
maar een formule op basis waarvan je kunt 
voorspellen: deze DCIS, met deze grootte, gra-
dering, groeisnelheid en receptorstatus, zal bij 
deze vrouw, met deze leeftijd en menopau-
zestatus met zoveel procent kans uitgroeien tot 
een kwaadaardige tumor. Dat alles om overbe-
handeling te voorkomen waar het kan, en aan 
de andere kant patiënten geen behandelingen 
te hoeven onthouden als die wel nodig zijn.’ 

Stichting Pink Ribbon
Stichting Pink Ribbon financiert wetenschappe-
lijk 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 borstkanker-
patiënt. Pink Ribbon heeft inmiddels ruim 
honderdvijftig onderzoeken en projecten 
gefinancierd. www.pinkribbon.nl 

Internationaal
Het retrospectieve onderzoek is in Nederland 
uitgevoerd. In het prospectieve onderzoek werkt 
het Antoni van Leeuwenhoek samen met de 
Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG), de 
European Organisation for Research and 
Treatment of Cancer (EORTC) en de Breast 
International Group (BIG). Financiële ondersteu-
ning komt onder meer van Pink Ribbon, A Sister’s 
Hope en KWF Kankerbestrijding.  
Pink Ribbon draagt € 558.000 bij.

Pink Ribbon

‘ We willen aan de hand 
van kenmerken van tumor 
en patiënt voorspellen hoe 
aannemelijk het is dat een 
DCIS zich zal ontwikkelen 
tot borstkanker’  
JELLE WESSELING
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B-jubeld 

01. Wat kan je het beste tegen iemand met kanker zeggen? En wat juist niet? ‘Sterkte met je tumor’ van Paula Bakhuis neemt je mee van diagnose, naar 
ziekteproces, tot herstel of afscheid. Paula was ook spreker op de netwerkdag van BVN. € 14,95, ≥ www.sterktemetjetumor.nl 02. In haar boek ‘Zo gaan 
we het doen! Samen beslissen bij borstkanker’ pleit Jannie Oskam voor meer eigen regie. Dat gaat niet vanzelf. Haar persoonlijk verhaal, doorspekt met 
ervaringen van andere vrouwen en zorgverleners, helpt borstkankerpatiënten bij hun zoektocht naar samen beslissen. Uitgeverij Lias, € 18,95. Verschijnt in 
oktober. 03. Kankerklas is een autobiografisch boek van Corien van Zweden over vijf pubers, vijf ouders en een klas. Het boek biedt veel mensen 
herkenbaarheid, troost en begrip. Uitgeverij Cargo, € 19,90. 04. Met haar fotoserie ‘Lees hij voor zij’ wilde Suzanne Reitsma mannen met borstkanker een 
gezicht geven. Omdat ook zij adequaat behandeld willen worden als ze een knobbeltje ontdekken en serieus genomen willen worden als patiënt. Zij kreeg 
een eervolle vermelding in de Pride Photo Award. Te zien tot 25 oktober. ≥ www.pridephotoaward.org/edition-2015/winners-2015?lang=nl,  ≥ www.
suzannereitsma.nl 05. Omdat Emily McDowell zelf behoefte had aan een authentiekere manier om over ziekte en lijden te communiceren, ontwierp ze 
de Empathy Cards. Met haar bloedeerlijke, pakkende postkaarten hoopt ze mensen de kans te geven om meer open om te gaan met kanker of andere 
zware ziekten. $ 4,50. ≥ www.emilymcdowell.com 06. Ze smaken naar wijn, maar er zit geen alcohol in. Deze ingenieuze winegums lijken ons een 
lekkere verwennerij; voor als alles nog wel of weer lekker smaakt. In de smaken Merlot (rood) of Chardonnay (wit). Wel prijzig. € 7,95 voor 50 g. 

Pareltjes
Het is bijna weer oktober. Daarom ook deze keer  

natuurlijk aandacht voor mooie initiatieven rondom borstkanker.  
En daarnaast voor kleine dingen die blij kunnen maken.

Stuur je eigen pareltjes op naar redactie@borstkanker.nl,  
@borstkanker of facebook.com/borstkankerredactie@borstkanker.nl,  

@borstkanker of facebook.com/borstkanker
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Verkooppunten via ≥ www.vinoosbyams.com/nl/real-wine-gum 07. Met je voeten in de dierenweide of met je kop in het zand. Even alle zorgen vergeten. 
Lekker hoog of knus. Bij De Vreemde Vogel kun je kiezen of je wilt slapen in deze oldtimer-caravan op ‘poten’, in een vogelhuis, een vliegtuig of toch liever 
de Spacemees…?  Vanaf € 90 voor twee. ≥ www.devreemdevogel.nl 08. Vergeet Raketjes, alles kan een ijsje zijn! Bij Melt Icepops maken ze een feestje 
van het ouderwetse waterijsje. Verzin een vorm en zij kunnen het maken. Vooralsnog kom je ze vooral tegen op festivals. ≥ www.melticepops.com of 
facebook.com/melticepops 09. De Pink Ribbon armband 2015, ontworpen door juwelenontwerper en kunstenaar Bibi van der Velden, symboliseert oog 
voor borstkanker, € 9,99. Via iedere aankoop wordt € 4,26 gedoneerd aan Pink Ribbon voor onderzoek. Het Pink Ribbon Lintje 2015 kost € 3,-, waarvan € 
2,- ten goede komt aan onderzoek op het gebied van borstkanker.  ≥ www.pinkribbon.nl/armband 10.  Met vrolijk papier, lintjes, confetti en ander moois 
dat je kunt kopen, wordt een cadeautje een kleinood. En wie zegt dat je niet ook een cadeautje voor jezelf kunt inpakken? Vanaf enkele euro’s. O.a. via ≥ 
www.dreamkey.nl 11.  Zet al je zintuigen op scherp en ga aan het begin van de nacht mee dwars door het donkere bos van de Hondsrug. Vanaf het 
Boomkroonpad heb je een adembenemend uitzicht over het hele bos. Verschillende avonden in oktober. € 7,50 ≥ www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten. 
12. Doe de bruisbal in een bad met warm water en hij bruist langzaam op. Als de bal op is, blijft er een leuk speeltje voor in bad over. www.hema.nl € 3,- 

B-jubeld
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BVN-project

Intimiteit en  
seksualiteit na 

borstkanker
Eind 2014 vroeg BVN via B-force.nl (ex)borstkanker-
patiënten en hun naasten naar hun ervaringen met 
seksualiteit en intimiteit. Uit de 650 reacties die 
binnenkwamen, bleek dat er rondom dit thema veel 
onduidelijkheden en onzekerheden zijn. Tijd om daar 
verandering in te brengen. Tekst: Trea Scholten

S
eksualiteit en intimiteit zijn bij borst-
kanker lastige onderwerpen. Dat 
bleek wel uit de antwoorden die we 
kregen naar aanleiding van onze B-

force vraag over dit onderwerp. Meer dan 
driekwart van de respondenten gaf aan van-
wege borstkanker klachten te hebben of te 
hebben gehad omtrent seksualiteit. Zes van 
de tien respondenten die graag meer infor-
matie hadden gewild, gaf aan dat ze geen of 
onvoldoende informatie kregen. En het is ook 
niet altijd even makkelijk om het onderwerp 
zelf aan te kaarten, vertelt Rianne Romijn. Ze is 
communicatieadviseur bij BVN. ‘(Ex)patiënten 
vertellen regelmatig over de onhandigheid 
van artsen en andere medici die tijdens een 
consult out-of-the-blue vragen hoe het seksu-
eel gezien gaat. Vaak is er een moeder of 

vriendin bij het consult en is het gênant om dat 
onderwerp in het bijzijn van een ander dan je 
partner te bespreken.’
 
Lastig onderwerp
Uit de antwoorden van de 650 respondenten 
die de vragenlijst over seksualiteit en intimiteit 
invulden*, blijkt dat veel betrokkenen het on-
derwerp lastig  vinden. Vaak weten ze ook 
niet zo goed met wie ze het moeten bespre-
ken. En wanneer? Na de operatie of na een 
chemokuur? Of misschien pas na de hor-
moonbehandeling? Als de klachten maanden 
later komen, is het dan nog wel geoorloofd 
om je vraag te stellen? Bij wie kunnen partners 

eigenlijk terecht met hun vragen? Rianne: ‘De 
uitkomst van de B-force vraag was verontrus-
tend. Medici geven vaak onvoldoende of te 
weinig informatie en (ex)patiënten weten niet 
goed wanneer en bij wie ze met hun vragen 
terechtkunnen. We realiseerden ons dat we 
hier snel actie op moesten ondernemen.’

Patiënten en specialisten
BVN ging voortvarend aan de slag. Rianne: 
‘Onze eerste actie was alles te inventariseren 
en te rubriceren; er was vooral heel veel gere-
ageerd op de open vragen van B-force. Dat 
mondde uit in een document van meer dan 
tweehonderd pagina's. We kwamen uit op 
acht thema's: algemeen, operatie/bestraling, 
chemo- en hormoontherapie, mogelijke ge-
volgen voor je partner en relatie, mijn partner 
heeft borstkanker, nieuwe relatie na borst-
kanker en mannen met borstkanker.’
Met deze lijst ging een werkgroep van vier 
ervaringsdeskundigen (uit de BVN expert-
groep Late Gevolgen) en tien medisch speci-
alisten waaronder seksuologen, psycholo-
gen, onderzoekers, een gedragstherapeut 
en een uroloog aan de slag. Rianne: ‘Zij be-
antwoordden de vragen die er leefden zo 
goed en uitgebreid mogelijk. Daarnaast 

*  De vragenlijst staat op www.bforce.nl   

bij Resultaten. Zie de vraag van 24/12/2014.
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Doe mee met B-force
Via B-force stellen we gemiddeld twee keer per 
maand een vraag aan (ex)patiënten. Met jullie 
kennis en ervaring krijgt onze achterban een 
stem. Door online antwoord te geven op korte 
vragen help je BVN de borstkanker(na)zorg te 
verbeteren en onderzoek te stimuleren. Hoe 
meer reacties we op een vraag binnenkrijgen, 
hoe sterker we staan. Meedoen aan B-force? 
Ga naar  ≥ www.bforce.nl
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’De gêne voorbij‘
Het Isala Oncologisch Centrum (Zwolle) 
ontwikkelt een richtlijn en een instrument voor 
zorgprofessionals om seksuele problemen 
bij borstkankerpatiënten systematischer te 
signaleren, beter bespreekbaar te maken en 
eenduidiger te behandelen. De ontwikkeling 
vindt plaats onder de naam 'De gêne voorbij'. 
Stichting Pink Ribbon ondersteunt dit project.

Meer informatie 

 ≥ B-bewust checklist: www.b-bewust.nl/
seksualiteit_en_intimiteit/vragenlijst

 ≥ Online dossier: www.borstkanker.nl/
intimiteit_en_seksualiteit

zochten we ook naar extra informatie. Neem 
bijvoorbeeld het onderwerp “onaantrekkelijk 
gevoel door/na borstkanker”. Veel respon-
denten vinden zichzelf niet meer aantrekke-
lijk. We zetten de informatie op een rij. Geven 
tips hoe hiermee om te gaan. Soms zijn er 
oplossingen om een probleem te verminde-
ren en waar mogelijk verwijzen we door naar 
extra bronnen voor informatie en hulp. Dat 
kunnen boeken, websites, een weblog van 
een ervaringsdeskundige of een documen-
taire zijn, maar ook psychologen.’ 

Online dossier
Al deze informatie vormde de basis voor een 
digitaal dossier en een zeer uitgebreide B-
bewust checklist. In het digitale dossier kun-
nen (ex)patiënten informatie vergaren over 
een deelthema binnen het onderwerp. 
Mochten er daarna nog vragen zijn, dan is er 
een deskundigheidsteam aan wie je per e-
mail een vraag kunt stellen. De B-bewust 
checklist is bedoeld als voorbereiding op een 
gesprek met een medisch specialist, maar 
kan ook heel goed gebruikt worden om het 
onderwerp met bijvoorbeeld je partner be-
spreekbaar te maken. De vragen en ant-
woorden die in het online dossier staan, zijn 
ook gedeeld met de overige leden van de  ex-
pertgroep Late Gevolgen van BVN. Rianne: 
‘Het bleek dat veel (ex)patiënten pas vragen 
hebben over seksualiteit en intimiteit als de 
chemotherapie of hormoontherapie beëin-
digd is. Dat kan soms maanden of zelfs jaren 
na de diagnose zijn. Het is daarom belangrijk 
dat dit onderwerp ook binnen deze expert-
groep op het netvlies staat. De actieve leden 
in de expertgroep ondersteunen lotgenoten 

Heb jij klachten / problemen ervaren omtrent 
seksualiteit vanwege borstkanker?*

bijvoorbeeld op informatiebijeenkomsten.’
Tussen het moment dat de B-force vraag ge-
steld werd en de dag dat het digitale dossier 
en de checklist online stonden, is nog geen 
half jaar verstreken. Rianne: ‘De noodzaak 
om met oplossingen te komen, was groot. 
Juist door de samenwerking van ervarings-
deskundigen en medisch specialisten is dat 
ook gelukt. Het is ontzettend fijn dat we 
dankzij de bereidwilligheid van zoveel men-
sen (ex)patiënten kunnen helpen; en dat we 
hen motiveren tot en ondersteunen bij het 
aangaan van gesprekken over dit vaak lasti-
ge onderwerp.’ 

BVN-project
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Ja, lichamelijk

Ja, psychisch

Ja, relationeel

Nee     

63%

36%

11%

25%

‘Seksualiteit, de 
gevolgen van 
hormoontherapie  
en wat er mogelijk 
aan oplossingen is, 
het kwam allemaal 
niet aan de orde.  
Ik heb het gemist.  
Er is zoveel energie 
en kracht nodig om 
te herstellen, het  
had geholpen als ik 
hier op voorbereid 
was geweest.’

 ≥ www.borstkanker.nl/medisch_jonge_
vrouwen_en_borstkanker

 ≥ www.b-bewust.nl/jong_en_
borstkanker_283/vragenlijst (checklist en ook 
een film)

 ≥ www.jongborstkanker.nl
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Het is een eenvoudig maar belangrijk onderzoek. Deel-
nemers zijn minimaal 800 vrouwen met borstkanker die 
een borstamputatie kregen en een schildwachtklierope-
ratie waarbij de schildwachtklier één, twee of drie uit-
zaaiingen had. Een loting verdeelt hen daarna over twee 
onderzoeksgroepen. De ene groep ondergaat de stan-
daardbehandeling, namelijk met aanvullende okselbe-
handeling. Hierbij worden de overige lymfklieren in de 
oksel  gedurende enkele weken bestraald of operatief 
verwijderd (die operatie heet okselkliertoilet). De andere 
groep krijgt geen van deze twee aanvullende okselbehan-
delingen. Allen krijgen overigens wel de gebruikelijke 
systemische behandelingen tegen uitzaaiingen in het hele 
lichaam, bijvoorbeeld chemotherapie.

Marjolein Smidt, onderzoeksleider en chirurg-oncoloog 
bij het Maastricht UMC+, schetst het ‘waarom’ van dit 
onderzoek. ‘Vroeger grepen we elke operatieve behande-
ling aan die de overleving kon vergroten omdat we geen 
andere keus hadden. Het aantal succesvolle behandelingen 
van borstkanker is intussen enorm toegenomen; denk aan 
chemo- en radiotherapie, hormonale en targeted therapie. 
Inmiddels weten we dat wel of geen aanvullende oksel-
klierbehandeling voor de overleving geen verschil maakt 
bij vrouwen die een borstsparende operatie ondergingen. 
Dit bleek uit Amerikaans onderzoek. De extra behande-

Kan aanvullende okselklier- 
behandeling veilig achterwege 
blijven na een borstamputatie, ook  
al bevat de schildwachtklier enkele 
(maximaal drie) uitzaaiingen?  
Nieuw onderzoek kan hiervoor het 
wetenschappelijke bewijs leveren. 
Daarbij zouden ook de vervelende 
bijwerkingen van deze behandeling 
tot het verleden behoren. 

Wordt het 
okselkliertoilet 
overbodig?
 
Tekst: Jac. Janssen Foto: Jonas Löllmann

ling heeft vaak wél vervelende bijwerkingen zoals stijfheid, 
bewegingsbeperking en oedeem in de arm. Om overbe-
handeling én bijwerkingen te voorkomen, kunnen we die 
aanvullende behandeling wellicht schrappen.’

Als het bij borstsparende behandeling geen verschil 
maakt, dan geldt dit toch ook als de borst wél is weg-
genomen? ‘Dat verwachten we, maar dat is nog nooit 
onderzocht; om het helemaal zeker te weten, doen we 
dit onderzoek,’ zegt Smidt. Nu de kans op overleving 
zo toeneemt, verdient de kwaliteit van leven meer aan-
dacht. Al staat overleven nog steeds voorop. Daarnaast 
zullen we meer moeten waken voor overbehandeling. 
Vandaar dit onderzoek. Laat het leven ná borstkanker 
de moeite waard zijn! Bijwerkingen herinneren je voort-
durend aan die ziekte. Zeker wanneer ze het gevolg zijn 
van een extra behandeling die vermoedelijk nul invloed 
op de overleving heeft.’ 

Tijdens de tien jaar dat het onderzoek loopt, wordt de  
gezondheid van de deelnemers intensief gevolgd. De stan-
daardbehandeling kan worden aangepast als de onderzoeks-
uitkomsten de aanname bevestigen. Smidt vermoedt dat 
de tussenanalyse na vijf jaar hierover al genoeg duidelijkheid 
geeft. Zij verwacht dat de aanvullende okselbehandeling 
veilig uit het behandeltraject geschrapt kan worden.
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‘Achteraf was ik toch blij dat 
ik de groep lootte die wel de 
okselbehandeling krijgt’
ULRIKE QUAST

Ulrike Quast kon vier dagen nadat ze de uitslag borstkan-
ker kreeg, al worden geopereerd. Haar gevoel zei: doen, 
weg is weg en liever vandaag dan morgen. ‘Er zaten twee 
tumoren in mijn borst, een piepkleine uitzaaiing in de poort-
wachterklier en in de volgende klier wat losse kankercellen. 
Mijn traject werd: eerst operatie waarbij de borst werd 
verwijderd, dan preventieve chemo en vervolgens mogelijk 
bestraling van mijn oksel. Dat laatste was niet per se nodig, 
daarover mocht ik zelf beslissen. Maar hoe? Ik had er geen 
verstand van, ik ken niemand die kanker had.’ 

Vervolgens werd Ulrike gevraagd voor dit onderzoek. ‘In 
het ziekenhuis werd me het doel en de inhoud ervan uit-
gelegd. Ondanks mijn twijfels wilde ik vertrouwen op 
wat chirurg en oncologisch verpleegkundige zeggen, na-
melijk dat het vermoedelijk niet uitmaakt of je aanvul-
lende behandeling van de oksel krijgt. Ik besloot mijn 
keus aan het lot over te laten door mee te doen. Ik lootte 
de groep die wel de okselbehandeling krijgt.’ 
Eerst was ze teleurgesteld daarover. ‘Vóór de chemo dacht 
ik dat ik liever geen bestraling wilde. Maar achteraf had 
ik alles gedaan om te voorkomen dat ik dit hele traject 
ooit nog eens zou moeten ondergaan.’ 

Quast onderkent het belang van onderzoek om behan-
delingen te verbeteren en leed te verminderen. Vandaar 

dat ze koos voor deelname. Maar toen ze haar eigen situ-
atie nog eens bekeek – 43 jaar, twee opgroeiende tieners 
– vond ze dat haar gezondheid zwaarder moest meewegen. 
Dus was ze blij dat ze de groep had geloot die de extra 
behandeling wél kreeg. De gedachte aan mogelijke bij-
werkingen van de bestraling woog bij haar niet op tegen 
haar ‘onderbuikgevoel’ dat ze elke behandeling moest 
aangrijpen die maar kon helpen. ‘Dat telde zwaarder in 
mijn beslissing dan vrees voor bijwerkingen zoals lymf-
oedeem. Ik heb altijd kunnen vertrouwen op mijn lichaam 
en kijk daarom eerder naar de positieve kanten.’ 

B-proefd

Onderzoeksleider 
Marjolein Smidt (l) en 
deelnemer Ulrike Quast

Over het onderzoek
Voor dit BOOG-onderzoek (2013-07) werkt het Maastricht UMC+ 
samen met het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). 
Het onderzoek loopt van 2014 tot 2024 en wordt gefinancierd 
door Stichting Pink Ribbon en het KWF. Gelijktijdig loopt het 
onderzoek 2013-08, naar een nieuwe behandeling voor 
borstkankerpatiënten die borstsparend behandeld worden 
en bij wie géén verdachte lymfklieren zijn aangetroffen op 
de echo en bij lichamelijk onderzoek van de oksel. Bij hen 
kan vermoedelijk óók de schildwachtklieroperatie veilig 
achterwege blijven.
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Ook vrouwen jonger dan 40 jaar kunnen te maken krijgen met borstkanker.  
Vrouwen die wellicht een kinderwens koesteren. Welke invloed hebben de  
diverse behandelingen voor borstkanker op de vruchtbaarheid? En welke 
mogelijkheden bestaan er om de vruchtbaarheid zo goed mogelijk te behouden?

Borstkanker 
en vruchtbaar-
heid: wat zijn 
de mogelijk-
heden?

B-handeling
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>>

Na de diagnose borstkanker word je overspoeld met 
informatie. Er moeten in korte tijd veel besluiten wor-
den genomen. Ondanks dat vruchtbaarheid zelden 

het eerste is waaraan je op dat moment denkt, is het wel 
een belangrijk onderwerp om te bespreken. Bij patiënten in 
de vruchtbare leeftijd kan de oncologische behandeling na-
melijk de kans op latere zwangerschap verminderen. Ge-
lukkig neemt het aantal methoden tot behoud van de 
vruchtbaarheid toe. Al biedt geen enkele techniek de garan-
tie dat je met succes zwanger zult raken, dan is het toch be-
langrijk om hier voldoende bij stil te staan nog vóór de start 
van de oncologische behandelingen. 

Afwegingen bij de keuze
Het kan de moeite waard zijn te kiezen voor een behan-
deling die het risico op onvruchtbaarheid na de oncolo-
gische behandeling verkleint. Dit is een overweging die 
ieder voor zichzelf moet maken. De eerste vraag is uiter-
aard: heb ik (in de toekomst) (nog) een kinderwens?  
Mogelijk had je hier voor jezelf of in je huidige relatie nog 
nooit een besluit over genomen.  
Gemiddeld wordt slechts één op de tien vrouwen die  
chemotherapie moet ondergaan en een kinderwens heeft, 
doorverwezen naar een gynaecoloog voor een aanvullend 
gesprek over de mogelijkheden van behoud van vrucht-
baarheid. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Lobke 
Bastings aan het Radboudumc in Nijmegen. Jaarlijks krijgen 
500 tot 1000 vrouwen onder de 40 jaar de diagnose borst-
kanker en overleven steeds meer van hen de ziekte. Daar-
door groeit de aandacht voor de kwaliteit van leven ná de 
borstkanker. De mogelijkheid om kinderen te krijgen is hier-
van een wezenlijk onderdeel, redeneert Bastings. 
Gelukkig zijn er in Nederland inmiddels diverse gespeciali-
seerde centra waar internist-oncologen en gynaecologen 
samenwerken rondom dit onderwerp. Heb je de diagnose 
borstkanker en een serieuze kinderwens, dan kun je je laten 
doorverwijzen naar een van deze centra. Deze zijn verenigd 
in het Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie (NNF). 

Oncologische behandelingen en gevolgen
De behandeling van borstkanker kan in je eigen zieken-
huis plaatsvinden. Maar welke oncologische behande-
lingen beïnvloeden de vruchtbaarheid? 
De oncologische behandeling van patiënten met een 

vroeg-stadium* borstkanker is een combinatie van op-
eenvolgende behandelingen: operatie, eventueel be-
straling, meestal ook chemotherapie, tevens hormoon-
therapie als de borsttumor hormoonreceptor-positief is 
en immunotherapie (HER2-gerichte therapie) als de  
tumor HER2-positief is. De volgorde van behandeling 
kan van patiënt tot patiënt verschillen: eerst operatie, of 
eerst chemotherapie. 

 Een operatie of bestraling van de borst heeft geen in-
vloed op de voortplantingsorganen. En ook trastuzu-
mab (immunotherapie) geeft geen verhoogd risico op 
vervroegde overgang. 

Chemotherapie kan nadelig zijn voor de vruchtbaar-
heid. Door de chemotherapie zal bijna iedereen in de 
overgang komen, maar meestal is dat tijdelijk. Uit  
onderzoek van het Maastricht UMC+ blijkt dat bij de 
meeste patiënten de eierstokfunctie (en menstruatie) 
weer op gang komt, meestal zo’n 6 tot 24 maanden na 
het einde van de chemotherapie. Maar bij een klein 
aantal patiënten treedt geen herstel op van de eierstok-
functie. Dan ben je definitief in de overgang. Je bent dan 
dus onvruchtbaar geworden. Als je geen extra maatre-
gelen hebt getroffen vóór de start van de chemothera-
pie kun je geen kinderen dragen van je eigen eicellen.  

Het risico op uitval van de eierstokfunctie is afhankelijk 
van de dosis en soort chemotherapie. De huidige che-
motherapie, die meestal wordt toegepast, lijkt minder 
schadelijk te zijn voor de eierstokfunctie dan de chemo-
therapie van enkele decennia geleden. Ook leeftijd 
speelt een belangrijke rol. Onder je 30ste is de kans op 
blijvende vervroegde overgang kleiner dan wanneer je 
ouder bent dan 30. Hoe ouder, des te groter de kans dat 
de vervroegde overgang blijvend is. Het risico is mede 
afhankelijk van je eigen voorraad aan eicellen (mogelijk 
verminderd door bijvoorbeeld bijkomende ziekten).

Tekst: Jac. Janssen
 
Deze bijdrage kwam tot stand met inbreng van  
prof. dr. Vivianne Tjan-Heijnen, internist-oncoloog Maastricht 
UMC+ met speciale expertise op het gebied van borstkanker 
en behoud van vruchtbaarheid, prof. dr. Didi Braat,  
gynaecoloog Radboudumc Nijmegen en voorzitter  
Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie (NNF) en  
dr. Ron van Golde, gynaecoloog Maastricht UMC+.

B-handeling

*  Een vroeg-stadium borstkanker betekent een tumor in de 
borst met of zonder uitzaaiingen naar de lymfklieren in 
de oksel, dus niet uitgezaaid elders in het lichaam.

B van Borstkankervereniging Nederland 
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de hormoontherapie is gestaakt, treedt meestal na en-
kele maanden (bij tamoxifen) tot een jaar (bij Zoladex en 
Lucrin) herstel van de eierstokfunctie op, met herstel van 
de normale menstruele cyclus.

Behandelingen om de (kans op) 
vruchtbaarheid te behouden
De oncologische behandeling voor borstkanker bete-
kent een lang traject van zware behandelingen. Bijko-
mende zorgen over het risico van onvruchtbaarheid bij 
een kinderwens geeft een extra emotionele belasting. 
Het kan enorm helpen als je je zorgen en overwegingen 
bespreekt met je partner of een andere vertrouwens-
persoon en met je behandelend arts. Bezoek zo nodig 
voor advies een internist-oncoloog en gynaecoloog in 
een gespecialiseerd centrum. 

Wat zijn de opties?
Voor vrouwen jonger dan 40 jaar die in aanmerking ko-
men voor chemotherapie bij vroeg-stadium borstkan-
ker en een kinderwens hebben, zijn de opties: 

1. Risico accepteren
•  Als het risico op blijvende overgang klein is, zou je dat 

risico kunnen accepteren. Als je dan inderdaad niet 
(blijvend) in de overgang komt, dan kun je later alsnog 
spontaan zwanger proberen te worden. 

•  Kom je toch blijvend in de overgang, dan kun je niet 
meer spontaan zwanger worden. Wel kan er gebruik-
gemaakt worden van eiceldonatie of adoptie, maar 
dan is er geen sprake van biologisch moederschap (jij 
draagt het kind, maar de eicel is van iemand anders). 

2. Invriezen eicellen/embryo's
•  Als je zelf het risico op blijvende overgang te groot 

vindt, dan kun je kiezen voor een spoed-IVF/ICSI*-pro-
cedure met invriezen van embryo’s. Daarbij vindt een 
hormoonbehandeling plaats (twee weken) ter stimu-
lering van de rijping van eicellen. De eicellen kunnen 
worden verkregen door een punctie onder lokale ver-
doving. Deze eicellen kunnen dan direct worden inge-
vroren of eerst bevrucht met het zaad van je manne-
lijke partner (embryo). Deze procedure voeren we bij 
voorkeur uit na de oncologische operatie en vooraf-
gaand aan de adjuvante chemotherapie. Als je geen 
vaste (mannelijke) relatie hebt, dan kun je ervoor kie-
zen om eicellen te laten invriezen voor een latere IVF/
ICSI-procedure.

•  Kom je blijvend in de overgang, dan kan op het mo-
ment van een zwangerschapswens, na een hormo-
nale voorbehandeling, het embryo in de baarmoeder 
geplaatst worden. Heb je eicellen laten invriezen, dan 
moeten deze voor terugplaatsing wel eerst bevrucht 
worden. De kans op een geslaagde zwangerschap 

B-handeling

Belangrijk is om samen met je arts de geschatte winst 
van chemotherapie op genezing van de borstkanker in 
jouw eigen specifieke situatie af te zetten tegen het ge-
schatte risico op vervroegde, blijvende overgang. Op 
jonge leeftijd is de winst van chemotherapie echter 
meestal zo groot, dat achterwege laten van chemothe-
rapie vaak niet aan te raden is.  

Hormoontherapie
Zes op tien vrouwen die vóór de overgang borstkanker 
krijgen, hebben een hormoongevoelige borstkanker. 
Door aanvullende hormoontherapie wordt de kans op te-
rugkeer van de ziekte verkleind. Tijdens je vruchtbare le-
vensfase kun je twee soorten hormoontherapie krijgen:
•  Therapie die de werking van hormonen op eventueel 

achtergebleven tumorcellen blokkeert. Het betreft hier 
behandeling met het geneesmiddel tamoxifen. Tamoxi-
fen hecht zich aan de hormoonreceptor van een eventu-
eel achtergebleven tumorcel, waardoor de deling van 
de tumorcel geremd of gestopt wordt. 

•  Therapie die de hoeveelheid vrouwelijke geslachtshor-
monen verlaagt. De eierstokfunctie kan tijdelijk worden 
geblokkeerd. Het betreft hier behandeling met Zola-
dex of Lucrin (LHRH-agonist) in de vorm van injecties. 
Bij vrouwen die geen kinderwens meer hebben, kan er 
in plaats van injecties ook gekozen worden voor ope-
ratief verwijderen van de eierstokken, met definitieve 
overgang tot gevolg.

Volgens de huidige inzichten wordt vijf jaar hormoonthe-
rapie met tamoxifen geadviseerd aan vrouwen met een 
laag risico en tien jaar aan vrouwen met een relatief ho-
ger risico op terugkeer van borstkanker. Voor een zwan-
gerschapswens wordt de hormoontherapie tijdelijk on-
derbroken omdat hormoontherapie tijdens een 
zwangerschap schadelijk kan zijn voor de vrucht. Zodra 
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Behandelingen tegen 
borstkanker kunnen 
de kans op latere 
zwangerschap verminderen. 
Het is daarom belangrijk 
om voor de start van die 
behandelingen al stil te 
staan bij de mogelijkheden 
voor behoud van de 
vruchtbaarheid
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via deze weg is afhankelijk van je leeftijd op het mo-
ment van invriezen, en ligt gemiddeld rond 20 procent 
per terugplaatsing van een eerder ingevroren embryo 
en 10 procent per terugplaatsing van een eerder inge-
vroren eicel. De zwangerschapskans hangt dus ook af 
van het aantal ingevroren embryo’s of eicellen. In het 
gesprek met het specialistisch centrum kun je de ver-
schillende voors en tegens nader bespreken. 

3. Nieuwe ontwikkeling
•  Dan bestaat er in studieverband nog de optie voor het 

invriezen en terugplaatsen van eierstokweefsel. Deze 
techniek wordt vooral gebruikt bij kinderen met kan-
ker, die nog niet in de puberteit zijn. Bij borstkanker 
raden we invriezen en terugplaatsen van eierstok-
weefsel buiten studieverband in principe af, omdat 
mogelijk ook tumorcellen van de eerdere borstkanker 
mee teruggeplaatst kunnen worden. 

Veiligheid IVF en borstkanker
Er vindt nu wereldwijd sinds ongeveer tien jaar spoed-
IVF plaats bij vrouwen met borstkanker die hiervoor na 

Meer informatie 

 ≥ www.borstkanker.nl/jonge_vrouwen_en_borstkanker_
behoud_van_vruchtbaarheid

 ≥ www.b-bewust.nl/bereid-je-voor (klik op het thema 'Jong 
en borstkanker') - in de video op deze pagina beantwoordt 
een oncologisch chirurg vragen over o.a. borstkanker en 
vruchtbaarheid, kinderwens en borstvoeding

  ≥ www.bvn.nl/archief_B - zie B nummer 10, interview met 
Maartje Horvers op p. 32

 ≥ www.brca.nl – site van BVN over mogelijke erfelijke 
belasting en borstkanker

 ≥ www.borstkankerenkinderwens.nl/kan-ik-nog-zwanger-
worden

 ≥ www.nnf-info.nl – site van het Nederlands Netwerk 
Fertiliteitspreservatie, hier vind je o.a. een lijst van poliklinieken 
fertiliteit 

 ≥ www.freya.nl – vereniging voor mensen met 
vruchtbaarheidsproblemen

 ≥ www.jongborstkanker.nl - doelgerichte informatie voor 
jonge vrouwen met borstkanker 

 ≥ www.aya4.net – platform voor jonge mensen en 
jongvolwassenen met kanker

Erfelijkheid
Als je borstkanker op jonge leeftijd krijgt, dan kan er een 
mutatie, bijvoorbeeld van het BRCA1- of 2-gen, aanwezig zijn. 
Voor die groep vrouwen wordt de keuze over een kinderwens 
nog acuter door het advies bijvoorbeeld vanaf het 35e  jaar de 
eierstokken te laten verwijderen omdat het BRCA-gen immers 
ook  de kans op eierstokkanker vergroot.

Het is overigens ook mogelijk embryo’s tijdens een IVF-
procedure te onderzoeken op draagsterschap van onder 
andere een BRCA-mutatie. Met deze pre-implantatie 
genetische diagnostiek, ook wel “embryoselectie” genoemd, 
kun je voorkomen dat je je erfelijke aandoening doorgeeft aan 
je kind. 

Handig om te weten 

• Belangrijk is dat de opties besproken moeten worden vóór 
start van de chemotherapie.  

• Volgorde van oncologische therapie: bij wens tot spoed-IVF-
procedure (zie later) wordt geadviseerd om in principe eerst 
te opereren en daarna de chemotherapie te starten, dus niet 
eerst chemotherapie later gevolgd door operatie. Verschillende 
afwegingen spelen daarbij een rol. Laat je goed informeren.

• Mocht je een anticonceptiepil gebruiken, gebruik deze dan 
door tot aan de start van de spoed-IVF-procedure. Dat verkort 
de duur van de procedure. Na de procedure kun je stoppen met 
de pil. 

• Uitblijven van menstruatie is niet synoniem voor ‘niet-
vruchtbaar’ zijn. Soms komt de eierstokfunctie na eerdere 
chemotherapie plots weer op gang, nog zonder tekenen van 
menstruatie. 

• Gebruik een goede niet-hormonale anticonceptie 
(koperhoudend spiraal of eventueel condoom) tijdens de 
oncologische therapie (chemotherapie, hormoontherapie, 
HER2-gerichte therapie). 

• Artsen adviseren bij voorkeur de eerste twee jaar na de 
diagnose niet zwanger te worden. In die periode is het risico op 
terugkeer van de ziekte het grootst. Uiteindelijk is ook dit weer 
een persoonlijke afweging.

• In de leeftijdscategorie tussen 30 en 40 vinden de meeste 
behandelingen voor behoud van vruchtbaarheid plaats. 
Ongeveer 1/3 van alle vrouwen die voorlichting krijgt, kiest voor 
een vruchtbaarheidsbehandeling en dit betreft dan vaak een 
spoed- IVF-behandeling. Op dit moment worden embryo’s tot 
het 45e levensjaar teruggeplaatst.

voorlichting hebben gekozen. Op deze wijze hopen pa-
tiënten een soort ‘verzekering’ te hebben afgesloten 
voor het geval er door de chemotherapie onvruchtbaar-
heid optreedt. Een belangrijk bijkomend aspect is vaak 
de vraag over de veiligheid van de hormonale 
behandeling(en) bij IVF met het oog op borstkanker. Ge-
lukkig is uit onderzoek gebleken dat de spoed-IVF-be-
handeling geen nadelige gevolgen heeft voor de borst-
kanker. De gegevens hierover zijn echter nog beperkt. 
Om verder inzicht te krijgen in de veiligheid en meest 
optimale methode van IVF bij borstkanker wordt de 
STIM-trial uitgevoerd (voor meer informatie zie  
www.studies-obsgyn.nl/STIM/page.asp?page_id=1526). 
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Ik ben te licht voor 
Afrika, en te donker 

voor Polen



>>

P
as 37 was ze toen ze de diagnose borstkanker 
kreeg. Haar oudste zoon was 5 jaar en de 
jongste 9 maanden. ‘Mijn Irakese man en ik 
waren toen nog bij elkaar. Onze jongste zoon 

kreeg in die periode een levertransplantatie. Daar-
door had ik geen tijd om mezelf zielig te vinden; we 
vochten tegelijkertijd voor zijn leven en dat van mij.’

Het roer om
‘Toen ik thuis kwam na de diagnose deed ik de koel-
kast open en heb ik alles wat zoet en ongezond was 
weggegooid. Als topatleet en fotomodel had ik jaren-
lang gezond geleefd, maar daar was ik op een gege-
ven moment mee gestopt. Ik dacht dat ik ziek was 
geworden van mijn ongezondere levensstijl.’ Sinds de 
dag van haar diagnose in 2009 eet Fatima alleen nog 
maar gezonde dingen. ‘Ik snoep niet en eet maar één 
keer in de week vlees. Eens in de drie maanden mag 
ik van mezelf een patatje bij de McDonalds. Dat eet 
ik dan heel langzaam op, zodat ik er lekker lang van 
kan genieten!’
 
Geheim
Fatima praatte met haar man over borstkanker, maar 
de kinderen vond ze nog te klein. Op haar werk lichtte 
ze haar chef in, met het verzoek niks tegen haar colle-
ga’s te vertellen. ‘Niet omdat ik me schaamde, maar 
omdat ik niet afgeschreven wilde worden. Ik was altijd 
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Ze is geboren en getogen in Polen, was in de jaren negentig fotomodel en 
topatleet, spreekt vier talen, werkt bij de Politie Haaglanden en woont al 
bijna twintig jaar in Nederland. In 2009 ontdekte Fatima Diakite (42) een 
knobbeltje in haar borst. ‘Ik kreeg rare blikken in het ziekenhuis; ik was 
jong, donker en droeg een hoofddoek. Ik zag mensen denken: ze zit 
verkeerd, ze kan zeker niet lezen.’

Tekst: Esther Smid ~ Fotografie: Suzanne Blanchard

gezond, kon alles aan en dat beeld wilde ik zo houden.’ 
Toen Fatima in het ziekenhuis een collega tegenkwam 
die met haar zieke moeder meeging, was iedereen bin-
nen een paar dagen toch op de hoogte.
‘Ik vond het moeilijk om mijn verhaal te delen, ook met 
mijn moeder. Zij wilde praten, maar ik was erg geslo-
ten. Ze woont ver weg en ik was gewend om te zeggen 
dat alles goed gaat. Ik vond het ook zo privé dat ik het 
liever wilde delen met een therapeut. Door gesprekken 
met mijn maatschappelijk werker en met lotgenoten in 
het inloophuis, besefte ik langzaam dat het goed is om 
te praten; ik ging me beter voelen.’

Handig zo’n hoofddoek
‘Ik ben in Polen heel vrij opgevoed’, vertelt Fatima. 
‘Mijn vader is een niet praktiserende moslim uit 
Ivoorkust, mijn moeder een niet praktiserende katho-
liek uit Polen. Ik ben tien jaar geleden Islam gaan stu-
deren en besloot moslim te worden en voortaan een 
hoofddoek te dragen. Door die hoofddoek kon ik 
voor mijn kinderen en de buren verborgen houden dat 
mijn haar uitviel.’ 
Fatima groeide op in Warschau, maar hoorde er door 
haar huidskleur niet helemaal bij. ‘Nederland is nu mijn 
thuis, hoewel ik sinds ik een hoofddoek draag minder 
geaccepteerd word. Ze denken waarschijnlijk dat ik 
zo’n allochtoon ben die geen werk heeft, de taal niet 
spreekt en nooit een boek leest.’
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‘Ik dacht dat ik ziek
was geworden van 
mijn ongezondere 
levensstijl’ 
FATIMA DIAKITE

Hulptroepen
Tijdens de behandelingen kon Fatima niet altijd voor 
haar kinderen zorgen. Haar moeder, tante, vader en de 
vrouw van haar vader kwamen om de beurt drie weken 
naar Nederland om te helpen. ‘Vooral mijn moeder is 
een grote steun geweest in die periode! Ik ben heel goed 
behandeld in het HagaZiekenhuis. De artsen merkten 
al snel dat ik gewoon Nederlands spreek en dat ik een 
intelligente vrouw ben.’ Fatima las boeken over borst-
kanker en ging het gesprek aan met haar artsen. ‘Ik 
wilde alles weten. Bij de politie werk ik met feiten en 
statistieken, dat deed ik met borstkanker ook. Ik ben 
nooit blanco naar een gesprek gegaan.’
Voor Stichting MammaRosa begeleidt Fatima Poolse 
borstkankerpatiënten, die geen Nederlands spreken. 
‘De taalbarrière is een groot probleem voor niet-Neder-
landse vrouwen. Er ontstaat vaak miscommunicatie. Ik 
ga daarom mee naar het ziekenhuis en vertaal letterlijk 
wat de arts vertelt. Elk woord is belangrijk als het gaat 
om diagnose of behandelingen. Ik hou van vertalen en 
van mensen en geniet ervan om iemand te begeleiden. 
Ik gun het iedereen om ook goed geholpen te worden 
door de artsen.’

Multitasken
Fatima is informatiemedewerker bij de politie. ‘Ik werkte 
altijd fulltime maar dat is fysiek nog te zwaar. Ik zit nu 
op 18 uur en hoop dat uit te breiden naar 30 uur. Vroe-
ger kon ik tegelijkertijd bellen, mailen en antwoord ge-
ven aan een collega. Dat lukt niet meer. Ik heb last van 
concentratiestoornissen, en mijn geheugen is verslech-
terd. Ik moest in het begin zelfs op mijn verzekerings-
pasje kijken wanneer mijn kinderen geboren zijn.’
De controles zijn moeilijk voor Fatima. ‘Ik val dan bij-
na flauw van de zenuwen. Als de uitslag goed is, koop 
ik een mooie jurk of een ring voor mezelf. De angst dat 
de borstkanker terugkomt, is er altijd.’ 

Het motto van Fatima: 

‘Geniet van elke nieuwe dag! Ik word altijd wakker met de 
gedachte: ik leef nog!’

De raad van Fatima: 
‘Verdiep je in borstkanker en praat erover met specialisten en 
lotgenoten. Wees niet bang om er ook met je omgeving over 
te praten. Neem iemand mee naar het ziekenhuis die de taal 
goed spreekt.’

Het ritueel van Fatima: 
‘Mijn sterke geloof heeft mij er doorheen gesleept. Als de 
kinderen op bed lagen, las ik in de Koran en vroeg ik God  
in mijn gebed om gezondheid. Zonder mijn geloof had ik  
het niet gered.’

‘Door die hoofddoek kon ik voor mijn 
kinderen en de buren verborgen houden 
dat mijn haar uitviel.’

Voor Stichting Mammarosa begeleidt 
Fatima Poolse borstkankerpatiënten, die 
geen Nederlands spreken.
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Mindfulness is in opkomst 
bij psychische en lichame-
lijke klachten, ook bij (borst)
kanker. Het helpt onder 
andere bij angst, somber-
heid en vermoeidheid, 
blijkt uit wetenschappelijk 
onderzoek. Hieronder 
beantwoorden we tien 
vaak gestelde vragen over 
mindfulness. 
Tekst: José Mast ~ 
Illustratie: Van Lennep

Wat is mindfulness?
Kort gezegd: met aandacht aanwezig zijn 
bij de ervaringen van het moment, zonder 
daarbij te oordelen over die ervaringen. 
Mindfulness maakt ontvankelijk voor wat 
er is en leert je daar met mildheid en 
vriendelijkheid naar te kijken. 

Bij welke klachten helpt het? 
De oefeningen geven verlichting bij stress, 
somberheid en depressieve klachten, angst 
en/of boosheid. Verder kunnen ze lichame-
lijke pijn en moeheid tegengaan en steun 
geven bij schuldgevoel, rouw en verlies. 
Mindfulness zorgt er niet voor dat deze 
klachten als sneeuw voor de zon verdwij-
nen, maar leert je er op een andere manier 
mee omgaan, met als gevolg dat je er 
minder last van hebt en makkelijker kunt 
aanvaarden wat er is. 

Is het voor iedereen geschikt?
Met aandacht aanwezig zijn in het moment 
kan voor niemand kwaad. Ook als je 
daartegen (enige) weerstand voelt, kun je 
met mindfulness beginnen. Met andere 
woorden: je hoeft er niet in te ‘geloven’ om 
er baat bij te hebben. Alleen bij ernstige 
psychische klachten of een acuut trauma is 
een andere methode misschien eerder de 
aangewezen weg. Je kunt hierover je 
huisarts, behandelaar of – tijdens een 
intake – de mindfulnesstrainer om advies 
vragen. 

Wat doe je in een  
mindfulnesstraining?
Heel veel trainen met verschillende 
aandachtsoefeningen. Het aandachtig 
volgen van de ademhaling is een belang-
rijk onderdeel, evenals de ‘bodyscan’ of 

iefdevolle aandacht 
of zen voor watjes?L



37B van Borstkankervereniging Nederland 

B-wust leven

lichaamsverkenning: met zorgzaamheid 
opmerken wat er in je lichaam te voelen 
is. Bij kanker heeft je lichaam veel te 
verduren en dan kan die zachte aandacht 
een welkom tegenwicht vormen. Deze 
oefeningen doe je vaak liggend op een 
matje, maar je leert ook zittend, staand 
of zelfs lopend te oefenen. Je bespreekt 
de ervaringen met de trainer en de 
groepsgenoten.  

Wat is het werkingsmechanis-
me van mindfulness?
Door herhaaldelijk oefenen leer je van een 
afstand naar gedachten en gevoelens te 
kijken in plaats van er onmiddellijk op te 
reageren, bijvoorbeeld met verzet of juist 
met volledige overgave. Je leert als het 
ware je automatische piloot herkennen. 
Gaandeweg herken je ondermijnende 
gedachten en leer je dat je zelf je reactie 
kunt bepalen, zodat (nare) gedachten en 
gevoelens je minder in beslag nemen. Bij 
pijn leer je bijvoorbeeld dat verzet extra 
spanning teweegbrengt. Met aandacht pijn 
verkennen, helpt je om verzet te laten 
varen. Mindfulness vraagt onderhoud; het 
is belangrijk om na afloop van de training 
regelmatig te blijven oefenen.

Is de effectiviteit van  
mindfulness wetenschappelijk 
bewezen?
Ja. De laatste tien jaar is er veel onderzoek 
gedaan, met name onder borstkanker-
patiënten, waaruit blijkt dat zij na de 
training minder gevoelens van angst en 
somberheid hebben. Bij deze onderzoeken 
is alleen gekeken naar het effect van 
trainingen die worden gegeven volgens een 
vastgesteld protocol (MBSR of MBCT, zie 
verderop). Online mindfulnesstraining is 
minder goed onderzocht, maar de eerste 
bevindingen laten voorzichtig positieve 
resultaten zien.

Wat is het beste moment  
om een mindfulnesstraining  
te starten?
Je kunt zowel tijdens als na de behandeling 
van borstkanker een training starten. Om 
baat te hebben bij een training is het wel 
belangrijk dat je aandacht en tijd hebt 

voor de oefeningen. Als je je te ziek voelt 
om naar trainingen te gaan, kun je kiezen 
voor een training via Skype of voor een 
boek zoals “Mindfulness bij kanker”. 

Hoe vind ik een goede  
training bij mij in de buurt? 
Mindfulnesstrainingen zijn gemakkelijk te 
vinden via internet, gezondheidscentra en 
het ziekenhuis. Er zijn twee soorten 
mindfulness waarvan de effectiviteit 
bewezen is: MindfulnessBased Stress 
Reductie (MBSR) en MindfulnessBased 
Cognitieve Therapie (MBCT). Een 
standaard training bestaat uit acht 
wekelijkse sessies van tweeënhalf uur en een 
stiltedag, gecombineerd met dagelijks drie 
kwartier thuis oefenen. Let erop dat de 
trainer is aangesloten bij een van de twee 
beroepsverenigingen: VMBN of VVM. Die 
garanderen dat de trainer een gedegen 
opleiding heeft gehad. Vraag vooraf om een 
(kosteloos) intakegesprek om te achterhalen 
of de training voor jou geschikt is en of je je 
prettig voelt bij de trainer.

Zijn er ook speciale trainingen 
voor mensen met kanker?
Ja. Het voornaamste verschil met andere 
trainingen is dat de trainer kennis heeft 
van de klachten die mensen kunnen 
hebben als ze kanker hebben (gehad). De 
oefeningen zelf zijn niet anders. Nog maar 
weinig psycho-oncologische centra bieden 
deze trainingen aan omdat ze niet meer uit 
de basiszorgverzekering worden vergoed. 
Het Ingeborg Douwes Centrum in Amster-
dam doet dat nog wel.

Wordt mindfulnesstraining 
vergoed uit de zorgverzekering?
De basisverzekering vergoedt mindfulness 
alleen bij terugkerende depressieve 
klachten (de klachten moeten zich 
minimaal drie keer eerder hebben 
voorgedaan). Aanvullende verzekeringen 
bieden soms wel dekking voor mindful-
nesstraining, meestal met een maximum 
van € 100 of € 350 per jaar. Een alterna-
tief is je op te geven voor een training in 
het kader van de wetenschappelijke studie 
BeMind (Radboud Centrum voor 
Mindfulness). Zie voor meer informatie 
www.bemind.info.  

‘Door mindfulness heb 
ik geleerd milder voor 
mezelf te zijn’
MARIJKE BRUINING

‘Emoties langdurig 
buiten de deur 
houden, zorgt voor 
zoveel extra lijden!’
IDA LINSE

Meer informatie

 Ida Linse en Marijke Bruining  
hadden beiden borstkanker en  
schreven het boek ‘Mindfulness 
bij kanker‘. E-book (€ 14,95) en 
paperback (€ 24,95) 

≥  www.mindfulnessbijkanker.nl 

Adressen van inloophuizen en  
psycho-oncologische centra voor 
ondersteuning bij psychische klachten 
vind je op ≥ www.ipso.nl 

 Veel informatie over de toepassing van 
mindfulness bij (borst)kanker vind je op  
≥ www.radboudcentrumvoormindfulness.nl 

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van 
Félix René Compen, coördinator BeMind studie 
aan het Radboud Universitair Medisch Centrum 
voor Mindfulness en Ida Linse en Marijke Bruining, 
auteurs van het recente boek ‘Mindfulness bij 
kanker‘ (Uitgeverij Boom).
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De komende maanden wordt weer bekendgemaakt welke premies je moet betalen 
voor je zorgverzekering, welke vergoedingen er in de basisverzekering zitten en wat er 
vergoed wordt vanuit aanvullende verzekeringen. Ook met of na borstkanker of met een 
erfelijk risico op borstkanker kun je overstappen naar een andere verzekering. Je hebt 
die mogelijkheid tot 31 december één minuut voor twaalf.  

Tekst: Désirée Hairwassers

Overstappen kan 
– waar of niet?
Feiten en fabels over de zorgverzekering bij borstkanker

38     

Het kan even een zoektocht zijn naar 
welke zorgverzekering het beste bij je 
persoonlijke situatie past. Hopelijk 
helpen deze stellingen je om te onderzoe-
ken of het voor jou interessant is om 
over te stappen. Houd de website van 
Borstkankervereniging Nederland in de 
gaten omdat we daar de komende tijd 
actuele informatie geven.

1.\
Ik word bij een andere zorgverzekering 
niet geaccepteerd omdat ik borstkanker 
heb (gehad)/erfelijk belast ben
 N IET WAAR 

Vrijwel alle behandelingen die geadvi-
seerd worden bij en na borstkanker 
worden vergoed vanuit de basisverzeke-
ring of uit de budgetten van de ziekenhui-

zen. Voor de basisverzekering geldt een 
acceptatieplicht. Je kunt dus niet 
geweigerd worden. Voor de aanvullende 
verzekering kun je wel geweigerd worden, 
maar het aantal zorgverzekeringen met 
medische selectie is beperkt. Als er 
medische selectie is, betekent dat nog niet 
dat je geweigerd wordt. Dat ligt aan de 
vragen die gesteld worden. Lees goed 
welke vragen je moet beantwoorden. Er 
wordt niet altijd gevraagd of je onder 
behandeling bent van een specialist of in 
het ziekenhuis bent geweest. Geef niet 
meer informatie dan er gevraagd wordt. 
Als je bij een vraag iets moet vertellen 
over borstkanker, dan kun je beter afzien 
van de aanvraag. Het is namelijk 
belangrijk afwijzing door een verzekeraar 
te voorkomen. Bij een volgende aanvraag 
elders moet je zo’n afwijzing melden, en 
die verlaagt de kans om door een andere 
verzekeraar te worden geaccepteerd. 
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2.
Ik kan maar één keer per jaar overstappen 
naar een andere zorgverzekering 
 B I JNA ALT IJD WAAR 

Als je hoofdverzekeringnemer bent, kun 
je inderdaad maar één keer per jaar 
overstappen naar een andere zorgverze-
kering, maar als iemand anders in je 
huishouden hoofdverzekeringnemer is en 
jij bent meeverzekerd, kan hij/zij jouw 
verzekering beëindigen en kun jij op elk 
moment een eigen zorgverzekering 
afsluiten. 

3.
Van mijn zorgverzekeraar mag ik niet naar 
het ziekenhuis van mijn keuze  

 N IET ZONDER MEER WAAR 

Als je een naturaverzekering hebt 
afgesloten, sluit jouw zorgverzekeraar 
contracten voor niet-spoedeisende zorg 
af met een aantal zorgverleners met de 
bedoeling dat de verzekerden in principe 
gebruikmaken van deze zorgverleners. 
Als je toch naar een niet-gecontracteerde 
zorgverlener wilt, worden de kosten niet 
volledig vergoed en moet je zelf bijbeta-
len, maar het kan wel. Dat is ook zo bij 
zogenaamde budgetpolissen, waarbij de 
keuze voor gecontracteerde zorgverle-
ners nog kleiner is. Als je een zogenaam-
de restitutiepolis hebt, betaal je door-
gaans iets meer premie, maar heb je wel 
de vrijheid om naar de zorgverlener of 
het ziekenhuis van je keuze te gaan 
waarbij de behandeling daar helemaal 
wordt vergoed.

4.
Ik heb een machtiging voor fysiothera-
pie of voor een borstreconstructie. Die 
kan ik meenemen naar een nieuwe 
zorgverzekering 
  WAAR 

Als er een machtiging is afgegeven voor 
een vergoeding uit de basisverzekering, 

kun je die meenemen als je overstapt 
naar een andere zorgverzekering. 
Machtigingen voor vergoedingen uit de 
aanvullende verzekering kun je echter 
niet meenemen.

5.
Bij borstkanker is een uitgebreide 
aanvullende verzekering essentieel
 N IET WAAR 

De meeste zorg voor borstkankerpatiën-
ten zit in de basisverzekering of wordt 
vergoed vanuit de budgetten van de 
ziekenhuizen. Daar hoef je geen aanvul-
lende verzekering voor af te sluiten. Het 
kan wel handig zijn bijvoorbeeld voor 
vergoeding van fysiotherapie, eigen 
bijdrage bij vervoer, prothesebadkleding 
en -lingerie, vergoeding van een operatie 
in het buitenland boven het maximale 
Nederlandse tarief, (eigen bijdrage bij) 
medicijnen, alternatieve therapie en 
kosten van pruiken als ze duurder zijn 
dan wat er vanuit de basisverzekering 
vergoed wordt. De aanvullende verzeke-
ring kost ook geld, dus maak een 
afweging tussen de premie die je moet 
betalen en wat er eventueel vergoed 
wordt. Je kunt het geld van de premie 
ook opzij zetten en een spaarpotje 
maken. Wat het beste is, hangt van je 
persoonlijke situatie af.

6.
Ik kan korting krijgen op de premie voor  
de basisverzekering en de aanvullende 
verzekering 
 WAAR 

Als je je verzekert via een collectief 
levert dat korting op. Niet alleen via een 
werkgever kun je je collectief verzekeren, 
maar ook via gemeenten, patiëntenorga-
nisaties, verenigingen, ouderenorganisa-
ties, commerciële organisaties enzo-
voorts. Van sommige organisaties moet 
je eerst lid worden en soms kun je dat 

Meer informatie

 ≥ www.borstkanker.nl zorgverzekering_2015   
- Voor een zeer uitgebreide vraag-antwoord-
lijst. Houd deze pagina ook in de gaten voor 
actuele informatie eind 2015

 ≥   www.zorgverzekering.npcf.nl/gids-2015/   - 
voor duidelijke basisinformatie over de 
zorgverzekering

≥ www.independer.nl

≥  www.borstkankervragen.nl

≥  www.consumentenbond.nl

≥  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
zorgverzekering

lidmaatschap ook declareren. Vaak is de 
korting veel hoger dan de kosten van het 
lidmaatschap. De korting verschilt per 
organisatie en per zorgverzekeraar. Er is 
ook verschil in korting op de basisverze-
kering en de aanvullende verzekering.

Je kunt ook korting krijgen op de premie 
door het jaarbedrag in één keer te 
betalen. Dat kan een paar procent 
schelen. Als je spaargeld hebt, is de rente 
op een spaarrekening lager dan het geld 
dat je verdient met deze korting. Als je 
veel vermogen hebt, dat belast wordt in 
box 3, is het verstandig om het jaarbe-
drag vóór 31 december te betalen. Dan 
betaal je minder belasting over het 
vermogen in box 3.
Er zijn verschillen tussen verzekeringen 
en tussen de pakketten in de aanvullende 
verzekering, zowel in de premies als in 
de vergoedingen. Als je je erin verdiept, 
kun je een keuze maken die het beste bij 
jou past. 



vertelde dat ik erfelijk belast ben. De blijd-
schap dat ik geen borst- of eierstokkanker hoef 
te krijgen, doordat ik een keuze heb om mij 
preventief te laten opereren, overheerste. Ik 
heb het ziekteproces van mijn moeder mee-
gemaakt, wat heel zwaar was. Als ik eraan 
denk, kan ik wel huilen. Ik hoefde dan ook 
geen seconde na te denken over mijn volgen-
de stap. Ik laat me preventief opereren. Eerst 
mijn borsten, en mijn eierstokken als ik 38 ben. 
De klinisch geneticus heeft aan de hand van 
mijn stamboom berekend dat dit voor mij de 
beste leeftijd is.’

Borstvoeding
‘In eerste instantie wilde ik mijn borsten zo snel 
mogelijk laten opereren. Maar toen raakte ik 
met mijn man aan de praat over een tweede 
kindje. Ik heb Femke borstvoeding gegeven, 
wat ik een heel mooie ervaring vond. Het is 
een fijn idee dat mijn borsten ook iets goeds 
betekenen en niet alleen maar twee nare din-
gen zijn die er zo snel mogelijk af moeten. Mijn 
man en ik hebben daarom besloten om de 
operatie over een jaar of twee te laten doen. 
Ik hoop dat het ons gegeven is om in de tus-
sentijd nog een kindje te krijgen. Het risico durf 

Ik wil niet  
wachten tot ik 
borstkanker krijg

‘Ik ging naar de huisarts voor iets heel anders, 
toen hij opeens begon over mijn risico op 
borstkanker. Mijn moeder was 39 toen ze 
borstkanker kreeg, haar zus 48. Zou ik me niet 
willen laten testen op erfelijke belasting? Dat 
was nooit in me opgekomen. Mijn tante had 
zich namelijk al laten testen en bij haar was 
niets gevonden. Ik dacht dus dat het niet in 
onze familie zat. Maar misschien was mijn 
tante wel één van de acht vrouwen die ‘ge-
woon’ borstkanker krijgt, zonder dat erfelijk-
heid een rol speelde. Ik aarzelde geen mo-
ment; als ik een mutatie aan een gen had, 
wilde ik het weten. Dan kon ik tenminste iets 
doen. Dan hoefde mijn dochtertje Femke van 
drie haar moeder niet te verliezen, zoals ik op 
mijn zeventiende mijn moeder veel te vroeg 
kwijtraakte.’ 

Toevalstreffer
‘In februari van dit jaar hoorde ik dat ik inder-
daad een afwijking aan het BRCA1-gen heb. 
Waarschijnlijk heb ik het via mijn moeder ge-
kregen. Mijn tante is dus inderdaad één van 
de vrouwen zonder mutatie die borstkanker 
krijgt. Een heel nare toevalstreffer. 
Ik was opgelucht toen de klinisch geneticus me 

Meer informatie

 ≥  www.brca.nl 

 ≥ www.b-bewust.nl – je vindt hier de 
‘Checklist Erfelijke en familiaire borst- en 
eierstokkanker’ als ondersteuning bij de 
dilemma's waarvoor je kunt komen te staan als 
je mogelijk erfelijk belast bent

 ≥  www.kanker.nl/bibliotheek/
eierstokkanker/wat-is/283-erfelijke-borst-en-
of-eierstokkanker

Nora Schulz (31) is drager van een BRCA1- 
mutatie. Dit betekent dat ze 60 tot 80 procent kans 
heeft op borstkanker en 30 tot 60 procent kans  
op eierstokkanker. Nora wist meteen dat ze zich 
preventief wil laten opereren aan haar borsten en 
eierstokken. ‘Ik voel me opgelucht dat ik iets kan 
dóen.’ Tekst: Deborah Ligtenberg ~  Foto: Gerritjan Huinink

ik aan. Zo jong komt er geen borstkanker voor 
in mijn familie.’
 
Bang
‘Ik heb foto’s gezien van gereconstrueerde 
borsten, ook van vrouwen bij wie het misging. 
Dat maakt me bang. Het vooruitzicht dat mijn 
eierstokken eruit moeten en dat ik daar de 
overgang voor terugkrijg, maakt me verdrietig. 
Wat een weg heb ik nog te gaan. Maar hoe 
moeilijk het ook is, ik ga hem afleggen. Mijn 
man steunt me daarin. Ik ben mijn huisarts 
eeuwig dankbaar dat hij zo scherp was.’  

B-last
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‘Ik ben 32 jaar jong, enthousiast, levensgenieter 
en borstkankersurvivor. De operatie vond ik heel 
spannend en ik was bang om erna wakker te 
worden met nog maar één borst. Ik weet niet 
wat ze me hebben gegeven, maar ik voelde me 
lekker toen het zover was. Om het minder cho-
querend te maken voor mezelf en anderen, heb 
ik mijn litteken gelijk maar zonder gene aan ie-
dereen laten zien. Na een dag of vier kwam het 
besef. Toen heb ik ook wel heel hard gehuild.’

Geen nieuwe borst
‘Omdat ik bestralingen moest krijgen, was een 
directe reconstructie niet verstandig. Bovendien 
werd mijn huid van de bestraling heel strak, 
waardoor ik ook geen inwendige siliconenpro-
these kan krijgen. Een nieuwe borst van mijn 
eigen weefsel wil ik niet. Ik moet er niet aan den-
ken: ook nog een groot litteken op mijn buik en 
weer een grote ingreep. Ik ben blij met mijn 
vrouwelijke rondingen – mijn billen en benen. 
Nee, laat mijn lijf maar met rust! Ik heb mijn 
nieuwe lichaam geaccepteerd. Mét mijn litteken, 

mét mijn ene borst. Alleen mijn bos haar mis ik 
nog wel. Dat haar – dat was ik.’ 

Van heksenpad naar herboren
‘De herstelperiode vond ik zwaar. Ik was moe, 
voelde me down. Zelfs kleine stapjes vooruit 
lukten niet altijd! Heel frustrerend. Ook lichame-
lijk kon ik niets meer door die chemo. Alles kwam 
neer op mijn vriend. En het moest dan wel op 
mijn manier, hè! Ik was echt op heksenpad, heb 
zelfs met borden gegooid. Dat luchtte op! Alleen 
als mijn vriend er niet was, hoor. Steeds alles 
netjes opgeruimd en gedaan of er niets was 
gebeurd. We zijn ook samen in therapie gegaan. 
Dat heeft ons veel opgeleverd. Het voelt nu weer 
helemaal fijn. Het thema seks en intimiteit blijft 
nog wel een dingetje. Door de medicijnen heb 
ik er gewoon niet veel behoefte aan. Sinds ik 
vorig jaar een pauze van vijf weken heb geno-
men van de Tamoxifen (antihormonale therapie, 
red.) voel ik me wel minder naar. Bovendien eet 
ik nu bijna geen suiker meer, en geen bewerkte 
koolhydraten. Dat helpt bij mij tegen de opvlie-

gers. Sinds we op vakantie zijn geweest en ik 
een nieuwe baan heb, voel ik me als herboren!’

Met of zonder “kipfilet”? 
‘Mijn “kipfilet” vind ik niet vervelend, ik voel hem 
haast niet. Alleen als ik een bh pas, is het wat 
gedoe. Waar leg je hem neer? Als ‘ie maar niet 
op de grond valt in het pashok… Op vakantie in 
Kroatië merkte ik dat ik het inmiddels niet meer 
zo belangrijk vind of mijn bikini alles wel bedekt. 
Als iemand het ziet, so what? Wat is een nor-
maal lichaam? Mijn lijf mag wel gezien worden. 
Dit is mijn lijf, precies zoals het is. Ik ben éénbor-
stig en voel mij heerlijk in mijn nieuwe leven, met 
alles erop en er niet aan. Zover dat ik echt zicht-
baar met één borst plat rondloop in het open-
baar ben ik nog niet, maar ik denk er wel soms 
al over na.’ 

Wil je meer van Angelique weten, lees dan 
haar openhartige en hilarische blog. 
≥ www.bonnappetiet.blogspot.nl
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De naakte waarheid

B van Borstkankervereniging Nederland 

Alles erop en 
er niet aan

Angelique Prescod (32)
Borstkanker Angelique hoorde in juni 2013 dat ze 
hormoongevoelige borstkanker had. De tumor was vrij groot en 
verspreid door de borst. Erfelijke aanleg werd niet vastgesteld. 
Behandeling Zij is geopereerd, heeft 6 chemo’s en 21 bestralingen 
gekregen. Angelique krijgt lucrininjecties om de eierstokfunctie te 
onderdrukken en antihormonale therapie. Daardoor is zij vervroegd 
in de overgang.
Lymfoedeem De poortwachtersklier en alle lymfklieren in de oksel 
zijn weggehaald. Angelique heeft daardoor lymfoedeem. De 
lymfklieren bleken wel schoon te zijn.

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
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B wordt gefinancierd  
met bijdragen van de 
volgende bladpartners:

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



service 

Borstkankervereniging Nederland 
(BVN) bundelt en deelt kennis over 
borstkanker en erfelijke belasting en 
ervaringen van mensen die ermee te 
maken hebben. Want zij kunnen als 
geen ander aangeven wat van belang 
is. Daarmee wil BVN bijdragen aan 
betere zorg voor jezelf, voor anderen 
en voor de toekomst.
 
Wil je B ontvangen?
B is een uitgave van Borstkankervereniging 
Nederland die je op de hoogte houdt van alle 
ontwikkelingen op het gebied van borstkanker. B 
verschijnt drie keer per jaar in april, september en 
december. Wil je B ontvangen? Word dan abonnee 
voor € 35 per jaar. Een abonnement op B staat gelijk 
aan lidmaatschap. Via www.borstkanker.nl kun je 
abonnee worden. 
Een digitaal archief van B vind je op  
 ≥ www.borstkanker.nl/archief_b 

 
Websites en social media
 ≥ www.borstkanker.nl  
voor meer informatie over borstkanker, onder meer 
een borstkanker-woordenboek, uitleg over  
behandelingen en ervaringsverhalen

 @borstkanker 

   facebook.com/borstkanker  

 ≥ www.brca.nl 

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

 @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. 

 ≥ 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.

 ≥ www.borstkanker.nl/serviceteam 

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

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

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

 ≥ www.borstkanker/b-actief 

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

 ≥ www.b-force.nl 

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

 ≥ www.b-bewust.nl 

Agenda borstkanker
Een overzicht van uiteenlopende activiteiten die in heel 
Nederland worden georganiseerd voor (ex)borst- 
kankerpatiënten of mensen die erfelijk belast zijn. 

 ≥ www.borstkankeragenda.nl

 
Borstkankervereniging Nederland werkt samen met en 
wordt gefinancierd door:
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‘JE WILT GEWOON DAT JE 
VRIENDIN GELUKKIG IS’

‘Een van de fijnste dingen die we afgelopen jaar 
met Mar hebben beleefd, waren de momenten 
waarop we de baby voelden schoppen. Ik zie ons 
nog zitten op de blauwe bank, blij dat we onze 
hand op Mars buik mochten leggen en dat de baby 
bewoog. Dan kreeg ik het gevoel dat de baby het 
goed maakte en zag ik Mar ook opvrolijken.’ Aldus 
Nicole, een van Mariannes vriendinnen. 

Bizar nieuws
Leonie, Lisa, Nicole, Marjolein, Roos en Sanne ken-
nen Marianne en elkaar minstens tien jaar, sommi-
gen meer dan twintig. Ze hebben samen in Almere 
op school gezeten, gehockeyd, gereisd of anders 
wel een studentenwoning  gedeeld tijdens een ge-
lukkige tijd in Amsterdam. Allen waren ze geschokt, 
boos en intens verdrietig over het dubbele nieuws 
vorig jaar. Hoera, Marianne is zwanger! En… ze 
heeft ook borstkanker. Lisa herinnert zich het mo-
ment: ‘ ‘s Avonds gingen we met z’n allen naar Ma-

rianne toe. Haar familie was er ook. We zaten een 
beetje naar elkaar te staren. Het was onwerkelijk. 
Ze was net getrouwd en oppergelukkig, en dan dit!’ 

De vrijdagavonden
Roos was verontwaardigd. ‘Waarom Marianne?! 
Ze werd geconfronteerd met vragen waarover je 
op onze leeftijd nog helemaal niet zou moeten na-
denken. Als ik had gekund, had ik het willen over-
nemen van haar’. ‘Het was moeilijk om de juiste 
woorden te vinden’, vindt Lisa. ‘Wij konden haar niet 
helpen. Alle belangrijke keuzes moest ze zelf ma-
ken. We stonden aan de zijlijn mee te treuren’, zegt 
Nicole. Dus wilden ze er in ieder geval voor Marian-
ne zijn. En dat waren ze, trouw op vrijdagavond. 
Mariannes man Arjan gaf dan vaak tot laat hockey-
trainingen. Iedere week deden de vriendinnen de 
boodschappen en kwamen ze bij Marianne koken, 
eten, afwassen en napraten. Soms maar even en 
soms niet iedereen, maar altijd iemand. Een enkele 
keer lukte het om alle ellende voor even te vergeten 
en eindigde de avond ruim na middernacht, met 
een whisky van Arjan als uitsmijter. Leonie: ‘Het was 

lang niet altijd uitgelaten op de vrijdagavond, en 
toch keek ik ernaar uit. We praatten over het leven. 
Het heeft ons allemaal dichter bij elkaar gebracht.’

Trots
‘Mar is het “meisje” binnen ons groepje, on-
danks dat ze nu zelf een kindje heeft en een 
man. Zij was altijd de meest onbevangene’, 
zegt Sanne. Ze vinden haar een liefdevolle 
spring-in-het-veld, energiek, iemand die  din-
gen wil ondernemen. En, het staat als een paal 
boven water: Marianne is de meest attente per-
soon die ze kennen; ziek of niet ziek.  De mei-
den zijn enorm trots op hun vriendin. ‘Ik heb zo-
veel respect voor haar. Als er een feestje is, 
zoals mijn housewarming, dan neemt ze zoon-
tje Lev mee en Arjan, en ze staat er. Dat vind ik 
zo bijzonder!’, zegt Leonie.  Marjolein: ‘Marian-
ne is heel streng voor zichzelf, terwijl ze het al 
zo goed doet! Het is zo jammer dat nog niet al-
les lukt zoals zij het zou willen.’ De vriendinnen 
willen niets liever dan dat Marianne haar pad 
gaat hervinden en gelukkig is.   

Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto: Eline HensenMeer over Marianne op de voorkant en op pagina 16.

v.l.n.r.: Sanne Snieder -Marianne Jolie-Ochsendorf - 
Leonie de Vries - Roos Monnik - Lisa Hardon-  
Nicole van der Plas. Marjolein Boogers was op 
vakantie toen de foto werd genomen. 


