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Directe bijwerkingen chemo
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Wat er anders is dan bij
jongere patiënten

Van overleven naar leven
Interview Désirée Hairwassers

‘Na mijn herstel
wilde ik iets
raars doen’
‘Iets dat ik anders nooit zou doen’,
zegt Babette Duller
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voorwoord

Eén dag
Oud en Nieuw. Het is maar één dag, toch voelt het keer op keer weer alsof je een
bladzijde omslaat naar een heel nieuw hoofdstuk. Het is een natuurlijk moment
om terug te blikken. Even stilstaan voelt fijn. Je geeft jezelf de ruimte om dingen te
overdenken en doet inzichten op. Het helpt ook om bewust weer vooruit te gaan.
Okay, daar gaan we dan.
Ik werk nu een jaar bij Borstkankervereniging Nederland. Wat is er allemaal gebeurd in die tijd? Dit voorwoord is te kort om recht te doen aan alle waardevolle
dingen die we gedaan hebben. Graag noem ik een paar hoogtepunten.
Afgelopen jaar is een groot beroep gedaan op de inzet van onze patient advocates
bijvoorbeeld om mee te denken bij onderzoeksvoorstellen voor wetenschappelijk
onderzoek naar borstkanker. In 2015 is het aantal patient advocates verdubbeld.
Met de patient advocates die goede contacten hebben in regionale ziekenhuizen
hebben we hard gewerkt aan de actieve promotie van B-bewust in de ziekenhuizen, met als resultaat dat steeds meer behandelaars en patiënten weten dat
B-bewust er is en dat we met elkaar leren wat je eraan kunt hebben. Daar waar
patient advocates actief waren, bood ons dat de gelegenheid om het patiëntperspectief een duidelijke plek te geven, want dat is waar het om gaat
(lees ook het artikel op p. 30).
Een andere belangrijke ontwikkeling dit jaar was het ontstaan van Oncogen.
Oncogen is er voor mensen met erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker
die kanker hebben gekregen en voor degenen die niet ziek zijn geworden, maar
wel (willen) weten dat ze de erfelijke aanleg hebben. Deze groep krijgt te maken
met specifieke vragen en problemen en dat verdient meer aandacht. Oncogen
is onderdeel van BVN, maar heeft een eigen naam en logo (lees meer op p. 40).
Een hoogtepunt vond ik ook de première van de korte film “Het boek is nog niet
uit...” . In deze film, een idee van Adrienne Veraart, vertelt zij, samen met Ineke
Poley en Jette Vonk openhartig hoe zij invulling geven aan hun leven met uitgezaaide borstkanker. Ik ben ongelooflijk trots op deze drie vrouwen en BVN is blij
dat we dit mede mogelijk konden maken.
Nu ik dit opschrijf, realiseer ik me te meer hoe bijzonder het is dat zo veel leden
zich in het afgelopen jaar actief hebben ingezet voor anderen. Met elkaar en
voor elkaar. Stuk voor stuk deden we dat met ons hart. Omdat we willen dat er iets
verandert, omdat we anderen willen helpen, omdat we denken dat het beter kan.
Ik wil jullie heel graag bedanken. Blijf ook volgend jaar je hart volgen, want dat klopt.
Dankbare groet,

Lieke Steinmeijer
Directeur BVN
steinmeijer@borstkanker.nl
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Goed verzekerd?
Als borstkankerpatiënt of iemand
met een erfelijke of familiaire
aanleg voor borst- en
eierstokkanker heb je genoeg
keuzes te maken en zit je
waarschijnlijk niet te wachten op
uitzoekwerk om goed verzekerd te
zijn. Toch loont het de moeite. Om
bevestigd te krijgen dat je goed en
niet te duur verzekerd bent, of om
te ontdekken dat het misschien
ergens anders beter kan. In dat
laatste geval moet je je huidige
verzekering nog dit jaar opzeggen.
BVN heeft het laatste nieuws op
een rij gezet en geeft antwoord op
veel vragen.
≥ www.borstkanker.nl/
zorgverzerkering_2016
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Berichten van onze bladpartners
(advertorial)

Oncotype DX ®
De Oncotype Dx® Borstkanker test is een genentest van
Genomic Health welke informatie geeft die artsen kan helpen
aan een individueel afgestemd behandelplan. Het is de enige
genentest die het risico van terugkeer van kanker en de
waarschijnlijkheid van chemotherapievoordeel voorspelt in
invasieve borstkanker. Bevindingen van een grote, wereldwijde
studie onlangs gepubliceerd in het New England Journal of
Medicine bieden extra levensecht bewijs van Oncotype DX als
enige genentest die patiënten kan identificeren die effectief
kunnen afzien van chemotherapie.
www.genomichealth.com
Roche in borstkanker
Roche maakt zich hard voor een wereld waarin vrouwen niet
meer overlijden aan borstkanker. Dit doen we onder andere
door het ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve
geneesmiddelen en het ondersteunen van organisaties zoals
BVN en Pink Ribbon. Er is veel bereikt in de behandeling van
borstkanker, maar nog niet genoeg. Roche gaat verder.
'Doing now what patients need next'
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

MammaPrint ©
MammaPrint is een unieke borstkankertest van Agendia die
bepaalt hoe agressief een tumor zich gedraagt. Met
MammaPrint krijgt men een duidelijke uitslag, Laag Risico of
Noteer
Hoog Risico op uitzaaiingen. Op basis van deze uitkomst
in je kan
agenda
de behandelend arts, samen met de patiënt, geïnformeerd
bepalen welke behandeling het beste is na de operatie. Het is
aangetoond dat bij Laag Risico de patiënt beperkt baat heeft
bij chemotherapie. MammaPrint is in elk ziekenhuis beschikbaar. Voor meer informatie bezoek www.mammaprint.nl

voor (ex-)patiënten en andere geïnteresseerde niet-medici
dat als onderdeel van EBCC op 12 maart plaatsvindt. Vanwege
het EBCC organiseren BVN, BOOG en Stichting Pink Ribbon in
2016 geen apart patiëntencongres. Ga voor het volledige
programma en om in te schrijven naar ≥ www.borstkanker.nl
Save the date: Congres brca op 9 april
Op 9 april 2016 organiseren Oncogen en BVN in de Reehorst
in Ede een congres over BRCA, bedoeld voor iedereen met
een (mogelijk) erfelijke of familiare aanleg voor borst- en/of
eierstokkanker, voor partners, familieleden en belangstellenden. Tijdens dit congres word je geïnformeerd over nieuwe
ontwikkelingen rondom BRCA, screening, preventieve
operaties, emotionele gevolgen, kinderwens en de invloed op
je familie, relatie en gezin. Het congres wordt mede gefinancierd door Pink Ribbon. Voor alle congresnieuws
≥ info@brca.nl en
≥ www.brca.nl
28 mei Algemene Ledenvergadering en netwerkdag
BVN nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 28 mei 2016. Houd de website in de gaten
voor meer informatie, de agenda en de stukken van de ALV.
Aanmelden kan op een gegeven moment via:
≥ www.borstkanker.nl/algemene_ledenvergadering

--------------------------------------Nieuws van BVN
Actieve leden zijn ons kloppend hart
Je actief inzetten voor andere patiënten doe je met je hart.
Omdat je wil dat er iets verandert, omdat je anderen wilt
helpen, omdat je denkt dat het beter kan. Veel actieve leden
zetten zich afgelopen jaar via BVN belangeloos in voor andere
borstkankerpatiënten of voor mensen met een erfelijke aanleg
voor borstkanker. Daar zijn we heel dankbaar voor, en dat
willen we ook hier laten weten. Met elkaar en voor elkaar,
samen zijn we BVN en samen komen we op voor borstkankerpatiënten en mensen met een erfelijke aanleg voor
borstkanker. Hopelijk doen er ook in 2016 weer zo velen
van jullie met ons mee.
Mening over aandacht borstkanker in oktober
Begin oktober vroegen we op B-force.nl wat de mening is
over de borstkankermaand in oktober. Ruim 700 reacties
kwamen erop binnen. Bijna alle respondenten kennen de
borstkankermaand (97%). Ook de doelen - stilstaan bij de
ziekte, bewustwording creëren, geld inzamelen voor
onderzoek en ondersteuning bij borstkanker - zijn bij de
meeste respondenten bekend (86%). De meesten denken
positief of zeer positief over de borstkankermaand en de
extra aandacht voor de ziekte. Alle antwoorden op
≥ www.bforce.nl/raadpleging/wat-vind-jij-van-de-borstkanker-

BVN-agenda
Noteer
in je
agenda
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12 maart – European Breast Cancer Congress
Van 9-11 maart vindt in Amsterdam het European
Breast Cancer Congress (EBCC) 2016 plaats. BVN
is in 2016 medeorganisator van het symposium

maand-in-oktober/result

Patient advocates gezocht
BVN zoekt in diverse regio’s vrijwillige patient advocates die
zich in één of meerdere ziekenhuizen in hun regio willen
inzetten voor betere en meer patiëntgerichte borstkanker≥ www.borstkanker.nl/vacatures_patient_advocates
zorg.
B Het blad over borstkanker
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Voorbereiding gesprek over
behandelopties heeft tijd nodig
In september vroegen we via B-force.nl of en hoe men zich
voorbereid op het gesprek met de arts/verpleegkundige over
behandelopties en het behandelplan. Ook waren we benieuwd
of patiënten hierbij ondersteuning willen en behoefte hebben
gestimuleerd te worden door een ander om zich goed voor te
bereiden. Ruim 600 (ex-)patiënten reageerden.
De meesten hebben behoefte aan voorbereiding op het
gesprek. Echter maar de helft bereidde zich ook daadwerkelijk
voor. Mensen die dat niet deden, geven als voornaamste
reden (62%) dat het gesprek onverwachts kwam, omdat het
samenviel met het diagnosegesprek (‘slechtnieuws’-gesprek).
Bijna een kwart geeft aan dat ze er op dat moment niet aan
toe waren, bijvoorbeeld omdat er al zoveel op ze af kwam,
17% wist niet hoe ze zich konden voorbereiden. Stimulans door
anderen om gesprekken voor te bereiden is belangrijk omdat
je als patiënt vaak lamgeslagen bent door de diagnose en er
zoveel op je afkomt.
Vind je dat anderen de patiënt moeten stimuleren om zich
goed voor te bereiden op het gesprek over behandelopties/behandelplan?
• Ja, zorgverleners in het ziekenhuis  59%
• Ja, de huisarts 
42%
• Ja, naasten (vrienden, familie) 
29%
• Ja, de patiëntenvereniging 
20%
• Nee, dit moeten patiënten op
eigen initatief doen 
20%
• Weet niet 
5%
• anders 
3%

BVN concludeert verder uit de antwoorden dat voorbereiding er
vaak bij in schiet omdat mensen worden overvallen wanneer
het diagnosegesprek samenvalt met of heel snel volgt op het
gesprek over behandelopties of wanneer het behandelplan
wordt ‘medegedeeld’. BVN pleit daarom voor in ieder geval
twee (indien nodig meer) aparte gesprekken: een diagnosegesprek met informatie over behandelopties en wat later het
gesprek over het behandelplan. In de tussentijd is er dan ruimte
voor voorbereiding voor wie dat wil.

Esthers column

Slechte film
Eén op de zeven vrouwen in Nederland krijgt borstkanker.
Dat was één op de acht toen ik in 2008 mijn diagnose kreeg.
Mijn man, die docent is op een middelbare school, telde de
meisjes in zijn klassen. Hij besefte dat volgens de statistieken
in elke klas zeker twee meisjes ooit borstkanker krijgen.
Ook ik wist dat ik in mijn directe omgeving nog meer borstkankergevallen zou tegenkomen. Ik telde de vrouwen in mijn
familie, ik telde mijn vriendinnen, ik telde mijn collega’s. Toch
dacht ik op de een of andere manier dat ik met mijn borstkanker het risico voor mijn familie en vriendenkring
“afgekocht” had.
Tot ik een telefoontje van mijn moeder krijg. Ze heeft slecht
nieuws: mijn jongere zus heeft borstkanker. Ik schreeuw en
jank. NEE! Niet mijn zus! Alle heftige herinneringen komen
weer boven, ook bij mijn man en dochters. We kunnen ons
te goed voorstellen hoe groot de impact van borstkanker op
het gezin van mijn zus zal zijn. Het beeld van mijn ouders
samen in de auto op weg naar hun tweede dochter met deze
diagnose kan ik bijna niet verdragen.
Begint deze slechtste film aller tijden nou werkelijk opnieuw?
Ik wil die film niet nog een keer zien, maar ik word gedwongen om te kijken.
Lieve zus, deze column draag ik op aan jou en je gezin. Ik
hoop dat jouw film ook een goede afloop krijgt. Zet hem op!
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

BVN gebruikt deze uitkomsten om B-bewust verder te ontwikkelen en om behandelteams bewust te maken dat zij patiënten
kunnen motiveren om hun vragen, zorgen, wensen en
voorkeuren bespreekbaar te maken.

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

Kijk voor het complete resultaat van deze B-force vraag óf
om mee te doen met B-force op www.B-force.nl
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borstkanker daar nog op heeft.
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dubbelportret
Regie over je
behandeling
bij jezelf of bij
je arts?
Tekst: Paul Peijnenburg
Foto’s: Martijn de Vries

‘Ik nam
weloverwogen
beslissingen op
basis van mijn
eigen gevoel’

Monique Timmer (50)
Heeft bewust afgezien van chemokuren
‘Bij mij werd in 2012 een tumor van iets meer
dan een centimeter groot ontdekt in mijn rechterborst. Na de borstsparende operatie en de
aansluitende bestralingen stelde mijn specialist nog zes aanvullende chemokuren voor. In
het gesprek daarover werd ik totaal overdonderd, en stemde ik er in eerste instantie mee in.
Mijn man zat daarbij. Toen we het ziekenhuis
uit waren, vroeg hij me of ik wel precies meegekregen had wat die arts daar had zitten vertellen: “Als je de chemokuren volgt, met alle
narigheid van dien, heb je zeven tot acht procent kans dat de tumor terugkomt. Laat je het,
wordt dat vijftien procent.” Toen ik hoorde dat
het verschil zo gering was, begon ik te twijfelen
of ik die kuren wel zou moeten volgen.
Mijn huisarts steunde me in elke beslissing die
ik zou nemen. Mijn omgeving begreep mijn
twijfel aanvankelijk niet. “Wil je dood?”, vroeg
een van mijn beste vriendinnen me zelfs letterlijk. Mijn man stond volledig achter me. Anders
dan ik, kon hij zich het gesprek waarin me de
chemotherapie werd aangeboden nog goed
herinneren. Hij had de specialist dus ook duidelijk horen zeggen dat chemotherapie kon
leiden tot langdurige of zelfs blijvende aantasting van bepaalde lichaamsfuncties. “Denk
daar eerst nog eens goed over na en neem
dan een beslissing”, zei hij me. “Niet voor mij of
de kinderen, maar voor jezelf. Je moet er zelf
voor honderd procent achter staan.”
Een klinisch psycholoog hielp me orde te
scheppen in de chaos van pro’s en contra’s.
Zodoende ontstond er ruimte voor een
weloverwogen beslissing die ik nam op basis
van mijn eigen gevoel. Zoals ik ook mijn
gevoel liet spreken toen ik besloot om alsnog
mijn borsten preventief te laten weghalen.
Twee zussen van mij zijn immers getroffen
door borstkanker, de een lang geleden, de
ander recent. Mijn moeder overleed er vorig
jaar op 88-jarige leeftijd aan. Onderzoek wijst
uit dat ik geen gendrager ben, maar dat er wel
een hoge erfelijkheidsfactor speelt. Vandaar
mijn beslissing. Ik wil gewoon niet langer in
angst leven en bij elk pijntje denken van “het
zal toch niet?” En natuurlijk zal ik mijn beide
dochters adviseren, als ze de leeftijd hebben
waarop dat kan, zich regelmatig te laten
onderzoeken.’
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dubbelportret
Hanneke Timmers (43)
Gaf als control freak controle uit handen
‘In 2011 werd in mijn borst een enorme tumor
ontdekt. Mijn overlevingskans werd toen geschat op vijftig procent. Ik voelde me totaal
ontredderd. Ik, die jarenlang als manager bij
een grote boekenketen heb gewerkt en normaal gesproken over alles controle wil houden, wist maar één manier om hier mee om
te gaan; alle controle loslaten en mijn leven in
handen leggen van mijn oncoloog.
Zodra ik het ziekenhuis uitstapte, besloot ik,
was er geen borstkanker meer. Geen gegoogle, geen praatgroepen, geen alternatieve geneeswijze. Kop in het zand en veel afleiding zoeken. Vanaf dat moment projecteerde
ik alle aandacht op iets anders. Man en kinderen, vriendschappen, ons huis. Ik heb alles
van binnen en buiten geschilderd en de omzet van Ikea heb ik in die periode beslist een
boost gegeven.

‘Niet hoeven
nadenken over
mijn ziekte geeft
me rust’

Niet hoeven nadenken over mijn ziekte, niet
wíllen weten; het geeft me rust en ruimte in
mijn kop. Rust en ruimte die ik nodig heb om
van dag tot dag te kunnen genieten van de
dingen die me nog resten, mijn twee kinderen
van negen en twaalf voorop. Want inmiddels
is de tumor uitgezaaid. Hoeveel tijd ik nog
heb, weet ik niet. Wil ik niet weten. Mijn oncoloog respecteert dat. In hem heb ik een grenzeloos vertrouwen. Het team dat zich om mij
bekommert, voelt perfect aan dat ik niet van
alle details op de hoogte wil zijn. Zij hebben
mij ook gespaard bij heel slechte boodschappen, door ze gedoseerd te brengen bijvoorbeeld. Na de harde diagnose dat ik niet meer
te genezen ben, blijkt eens te meer dat de oncoloog en zijn team bereid zijn om alles uit de
kast te halen om nog het beste uit mijn leven
te halen. Die oncoloog was en is op dit moment de op één na belangrijkste man in mijn
leven. Het is dus belangrijk dat dát contact
goed is. Zeker als je vrijwel elke dag naar het
ziekenhuis moet, zoals nu. Of ik er wel eens
aan gedacht heb om daarmee te stoppen?
Als ik geen kinderen had gehad, zou dat zeker in me opgekomen zijn. Maar voor hen wil
ik nog zo lang mogelijk hier blijven.’

B van Borstkankervereniging Nederland
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B-richten

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

• —Betere zorg bij zeldzame kanker

Het Europese project RARECARENet, waar Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) bij betrokken is, zorgt ervoor dat
patiënten van een zeldzame vorm van kanker straks meer en beter gebruik kunnen maken van de expertise elders in Europa. Uit
onderzoek blijkt dat de groep mensen met een zeldzame kanker
gemiddeld een 18 procent slechtere overleving heeft dan de
groep patiënten met een niet zeldzame vorm van kanker. Juist
voor deze groep mensen is het belangrijk dat er keuzes worden
gemaakt waar de zorg het beste kan plaatsvinden, ook om expertise op te kunnen bouwen. RARECARENet heeft tot doel om
een Europees netwerk op te zetten voor iedereen die met een
zeldzame kanker te maken heeft (gehad). Dit geldt voor zowel
patiënten en hun naasten als voor medisch specialisten, beleidsmakers en onderzoekers.

• —Effect dieet op bijwerkingen chemo

• —T-celtherapie bij uitzaaiingen

Het Erasmus MC Kanker Instituut is onder leiding van dr. Reno
Debets en dr. John Martens van de afdeling Interne Oncologie
een laboratoriumonderzoek gestart naar een nieuwe behandelmethode voor uitgezaaide borstkanker bij vrouwen. De behandeling is gebaseerd op het toedienen van lichaamseigen immuuncellen, zogenaamde T-cellen. Het onderzoek richt zich op
het genereren van borstkankerspecifieke T-cellen. Daarnaast levert het inzicht in de wijze waarop agressieve borstkanker ongevoelig kan raken voor een effectieve immuunresponse. Op basis van de resultaten kan worden bepaald welke patiënten baat
kunnen hebben bij T-celtherapie en welke aanvullende medicijnen de tumor gevoelig zullen maken voor T-celtherapie. Het testen gebeurt met patiëntafgeleide borsttumorweefsels. Over twee
jaar hopen de onderzoekers een klinische studie met patiënten te
starten. Het onderzoek is mogelijk dankzij een subsidie van
Alpe d’HuZes/KWF.

• —Xenia wint Breast Friends Award 2015

Xenia is de winnaar van de Breast Friends Award 2015, een initiatief van Roche. BVN was vertegenwoordigd in de jury. Uit het
juryrapport: ‘Het is het enige hospice en logeeropvang voor jongeren in de leeftijdscategorie van 16 tot ongeveer 35 jaar. Xenia
probeert naast de standaardzorg goed aan de overige behoefte te
voldoen: de locatie midden in de stad, het onder elkaar zijn met
jongeren, maar simpelweg ook een inrichting die bij de jeugd
past.’ Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 5.000 euro.
Daarmee gaat Xenia het huis nog meer inrichten naar de wensen
van de jongeren. ≥ www.breastfriends.nl
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Een pilotstudie door dr. Judith Kroep en prof. dr. Hanno Pijl van
het LUMC toonde aan dat borstkankerpatiënten die rond hun
chemokuur kortdurend vasten minder schade aan hun bloedcellen ondervinden dan patiënten die van tevoren wel eten. De onderzoekers denken dat gezonde cellen door het vasten hun energie stoppen in herstel en behoud en zichzelf zo beter beschermen.
Tumorcellen, volledig gericht op groei, kunnen dat niet en zijn
daardoor extra kwetsbaar. Het onderzoeksteam startte een vervolgstudie (BOOG 2013-04 DIRECT) onder 250 deelnemers.
Onderzocht wordt of het volgen van een eiwit- en calorieënarm
dieet vanaf drie dagen van tevoren en op de dag van de (neoadjuvante) chemotherapie een nog gunstiger effect heeft. De onderzoekers kijken ook of deze aanpak óók de schadelijke tumorcellen beter bestrijdt. Deelname is nog mogelijk, informeer over de
mogelijkheden en voorwaarden bij je behandelend arts.

• —Pilot no-riskpolis

Minister Lodewijk Asscher wil het makkelijker maken om te
blijven werken met kanker. Hij onderstreept het belang van het
gesprek op de werkvloer over werken tijdens en na kanker. Ook
wil hij een pilot met een no-riskpolis voor werknemers vanaf de
diagnose die het voor werkgevers makkelijker maakt hen in
dienst te houden. Ervaring leert dat hoe beter het werknemers
lukt om na de diagnose kanker in gesprek te gaan met hun werkgever, hoe groter de kans is dat ze succesvol terugkeren op de
werkvloer. In het voorjaar van 2016 komt de minister met
nieuws over de inrichting van de pilot met de no-riskpolis.

• —Extra gevoelig biopsiesysteem

De afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) heeft de wereldprimeur met het zogenaamde
Mammocare-systeem, een uniek nieuw biopsiesysteem waarmee
heel precies stukjes weefsel (biopten) bij borstkankerpatiënten
genomen kunnen worden. Het nieuwe systeem maakt het moge-
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lijk om op basis van PET-beelden gerichter weefselonderzoek te
doen om uiteindelijk de karakteristieken van een borsttumor te
kunnen bepalen. Het systeem is zo gevoelig dat ook zeer kleine
tumoren zichtbaar kunnen worden gemaakt en benaderd kunnen worden voor biopsie. Het Mammocare-systeem is vrij recent geïnstalleerd. Eind augustus is het AVL met een studie onder een twintigtal borstkankerpatiënten gestart om te
onderzoeken of het systeem zich in de klinische praktijk bewijst.

• —Botuitzaaiingen voorkomen

Bisfosfonaten zijn medicijnen die vaak worden voorgeschreven
bij botuitzaaiingen. Ze remmen de botafbraak, helpen botbreuken voorkomen en kunnen pijnklachten verminderen. Uit
een onderzoek dat afgelopen zomer werd gepubliceerd in The
Lancet, blijkt dat deze medicijnen ook gebruikt kunnen worden om botuitzaaiingen te voorkómen. De gedachte achter dit
onderzoek was dat bisfosfonaten de botten zo kunnen veranderen, dat de rondzwervende tumorcellen niet aan het bot kunnen hechten. Het bleek inderdaad zo te zijn dat de kans op een
botuitzaaiing minder is door het preventieve gebruik van bisfosfonaten. Dit effect is alleen te zien bij vrouwen na de overgang (postmenopauzaal).

• —Pertuzumab (Perjeta) in
basiszorgverzekering?

+
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

Het geneesmiddel pertuzumab (Perjeta) wordt op dit moment
vergoed uit de basiszorgverzekering. Omdat het middel duur is,
bekijkt het Zorginstituut (ZINL, adviseert de minister over de
samenstelling van het basispakket) hoe het middel in het basispakket kan blijven. Uit de media is bekend dat het budget voor
gezondheidszorg onder druk staat. Het ZINL bewaakt de betaalbaarheid van de gehele gezondheidszorg.
Nadat de ACP (adviescommissie pakket) een negatief advies had
gegeven over het middel omdat het middel niet kosteneffectief
was (te duur), nam BVN deel aan een bijeenkomst bij ZINL om
te bezien hoe de doelmatige inzet van pertuzumab vergroot kan
worden. Alle aanwezige partijen waren het erover eens dat het
middel meerwaarde heeft voor patiënten. Daarbij is gekeken
naar effectiviteit, kwaliteit van leven, noodzaak en de toepassing
in de praktijk. BVN presenteerde de resultaten van de recente Bforce-enquête ( ≥ www.bforce.nl/raadpleging/wat-vind-jij-van-dure-geneesmiddelen/result) en liet ook zien hoe de BVN-keuzehulp
( ≥ www.borstkanker.nl/keuzehulp_uitgezaaide_borstkanker) bijdraagt
aan gefundeerde beslissingen door patiënten. BVN benadrukte
dat een middel met een grote overlevingswinst altijd in het basispakket moet blijven. Om de kosten te beperken dringt BVN aan
op prijsonderhandelingen met de fabrikant, effectieve toepassing van het middel (alleen als iemand echt baat heeft), en goede
registratie wanneer en hoe het middel wordt toegepast. Deze
punten worden meegenomen in het advies aan de minister dat
het bestuur van ZINL gaat formuleren en dat in februari 2016
verwacht wordt.

B van Borstkankervereniging Nederland
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Dit artikel kwam tot stand met medewerking van dr. Anja
Timmer-Bonte, internist-oncoloog bij het Alexander Monro
Borstkankerziekenhuis in Bilthoven en Janine Glazemaker,
verpleegkundig specialist oncologie/hematologie bij Rijnstate
in Arnhem.

Tijdelijke bijwerkingen
van chemotherapie
De behandeling met chemotherapie
vraagt veel van je lichaam en kan grote
impact hebben op je dagelijks leven.
Doordat de chemotherapie niet alleen de
kankercellen, maar ook sommige soorten
gezonde cellen doodt, ontstaan vaak
bijwerkingen; sommige daarvan tijdelijk,
andere blijvend. Dat niet iedereen er
evenveel last van heeft, is mogelijk te
verklaren door genetische verschillen.
In dit artikel gaan we specifiek in op de
bijwerkingen die tijdens of kort na de
toediening van de chemo ontstaan en
wat eraan te doen is. Beweging blijkt in
ieder geval heel belangrijk.
Tekst: Suzanne Bremmers ~ Illustratie: Deborah van der Schaaf
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ijwerkingen door chemotherapie zijn niet te voorkomen, maar er zijn wel middelen en manieren om
het lichaam te ondersteunen. Chemotherapie kan
op verschillende momenten tijdens de behandeling van
borstkanker worden ingezet. Als aanvullende behandeling na de operatie, dit wordt ook adjuvante chemotherapie genoemd, of voorafgaand aan de operatie, dan
heet het neo-adjuvante chemotherapie. En tot slot kan
chemotherapie een behandeling zijn om het leven te
verlengen als de kanker zich heeft uitgezaaid naar andere organen in het lichaam. Dan spreken we van palliatieve chemotherapie. Voor bijwerkingen is het belangrijk
dit onderscheid te maken omdat patiënten in de palliatieve fase door uitzaaiingen vaak al in mindere conditie
zijn voordat ze aan chemotherapie beginnen. In dit
artikel gaan we uit van bijwerkingen die een patiënt
zonder uitzaaiingen kan ervaren die chemotherapie
krijgt, voorafgaand op of aansluitend aan een operatie
met als doel genezing. Vaak kunnen patiënten in dat
geval de bijwerkingen makkelijker accepteren.
Hoe chemotherapie werkt
Chemotherapie is meestal een behandeling met een combinatie van middelen. Deze middelen worden ook wel
cytostatica genoemd (van Grieks cytos = cel en stasis =
stilstand). Cytostatica doden cellen of remmen celgroei.
Ons lichaam bestaat uit miljoenen cellen. Normaal
gesproken delen, groeien en sterven cellen weer. Bij
borstkankercellen is sprake van fouten in het genetisch
materiaal in een cel, waardoor deze niet meer sterft.
Kankercellen blijven delen en groeien zonder dat het
lichaam daar iets aan kan doen.

B Het blad over borstkanker
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Deborah van der Schaaf over haar illustratie:
Vanwege de nadruk op bescherming van je lichaam tegen
de vernietigende werking van chemotherapie, dacht ik aan
een harnas, een pantser. Dat deed me weer denken aan een
Matroesjkapop als symbool voor je lichaam: van de buitenkant
naar de organen, de spieren, het bloed… Steeds een stapje verder
tot op celniveau. Al die onderdelen, die in elkaar passen, moeten
beschermd en behandeld worden.
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Bijwerkingen door chemotherapie
zijn niet te voorkomen, maar er zijn
wel middelen en manieren om het
lichaam te ondersteunen.

Verschillende soorten medicijnen veroorzaken schade aan
kankercellen in verschillende stadia van de celdeling of
groei. Het ene medicijn valt het genetisch materiaal van
de cel aan om de groei te stoppen - dit zijn de anthracyclines. Het andere verstoort de celstructuur waardoor celdeling niet meer goed plaatsvindt – dat zijn de taxanen. In
bijna alle combinaties wordt het alkylaat cyclofosfamide
gebruikt, een afgeleide van mosterdgas. Tot slot worden
antimetabolieten gebruikt. Deze middelen doen zich voor
als onmisbaar voor de cel, maar zij hebben niet dezelfde
werking als de cel. Daardoor gooien ze celfuncties in de
war. Verschillende cytostatica worden meestal gecombineerd, waarbij als regel middelen uit verschillende groepen
gecombineerd worden. Daardoor ontstaat een heel krachtige combinatie waarmee een tumorcel op meerdere fronten wordt aangevallen. Bekende combinatiebehandelingen
zijn: AC (doxorubicine- en cyclofosfamide), al dan niet
gevolgd door docetaxel of paclitaxel (AC-T / AC-P), TAC
(docetaxel, doxorubicine en cyclofosfamide) en FEC-D
(fluorouracil, epirubicine, cyclofosfamide en docetaxel).
Voor welke chemotherapie wordt gekozen, is afhankelijk
van de tumorkenmerken en of je andere aandoeningen
hebt. Als je een enkel cytostaticum krijgt, is de kans op
bijwerkingen kleiner dan wanneer je een combinatie krijgt.

motherapie. Het verschilt per persoon. De ene persoon
ondervindt nauwelijks bijwerkingen bij een kuur die
bekend staat als zwaar. De ander heeft veel last van
bijwerkingen bij een kuur die in de boeken staat als
licht. De ene patiënt kan na twee dagen weer werken,
de ander ligt meerdere dagen op bed. Leeftijd speelt bij
sommige bijwerkingen een rol, maar genetische variaties
zijn waarschijnlijk het meest bepalend voor het wel of
niet krijgen van bijwerkingen. Daar is verder nog weinig
over bekend.

Chemotherapie is een ‘systeembehandeling’. Dat betekent dat deze werkt door het hele lichaam. De chemotherapie werkt in op delende cellen en maakt geen
onderscheid tussen kankercellen en gezonde cellen.
Bijwerkingen ontstaan door schade aan de gezonde cellen. Vooral de sneldelende gezonde cellen zijn gevoelig
voor chemotherapie, zoals de haren, bloedvormende
cellen, slijmvliescellen en huidcellen.

Tijdelijke bijwerkingen tijdens en kort na chemotherapie

Per persoon verschillend

Veel borstkankerpatiënten hebben angst voor chemotherapie omdat er veel en soms heftige bijwerkingen
kunnen ontstaan door de ‘cocktail’ van middelen. Toch
is het niet te voorspellen hoe iemand reageert op che-
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Herstelperiode

Een chemokuur wordt niet achter elkaar door gegeven
omdat de gezonde cellen in het lichaam de tijd moeten
krijgen zich te herstellen. Afhankelijk van het gekozen
schema duurt een rustperiode meestal twee tot vier
weken. Kankercellen bezitten allerlei beschadigingen, of
mutaties. Door die mutaties is de kankercel gevoelig voor
de effecten van chemotherapie en kan zich niet zo goed
herstellen. Gezonde cellen die in deling zijn, hebben nog
allerlei reparatiemechanismen waardoor ze wel kunnen
herstellen. Terwijl de kankercellen nog onder invloed zijn
van de vorige kuur, zijn de gezonde lichaamscellen in de
tussentijd vaak grotendeels al hersteld.

Tijdelijke bijwerkingen zijn bijwerkingen die weer volledig verdwijnen. Ze kunnen al optreden tijdens de
toediening. Denk bijvoorbeeld aan allergische reacties.
Sommige mensen krijgen een griepachtig gevoel. Wat
er daarna gebeurt, is wisselend. Heel soms treden bijwerkingen nog dezelfde avond op, andere bijwerkingen
ontstaan in de loop van de volgende dagen. Dat kan
aanhouden tot veertien dagen na de toediening. Vermoeidheid is meestal een tijdelijke bijwerking die vaak
tijdens of kort na de chemotherapie ontstaat. Vermoeidheid kan nog lang na de toediening opspelen en
ook chronisch worden. Hoe dat precies komt, is onbekend, maar er zijn aanwijzingen dat er ook andere
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factoren meespelen zoals het slaap- en waakritme,
verwerking van de ziekte en verwachtingen van de
omgeving. De eerste kuur is meestal een redelijke maat
voor hoe zwaar de hele chemotherapie wordt. Als je
bijvoorbeeld tijdens de eerste kuur niet misselijk wordt,
is de kans dat je het daarna wel wordt, klein. Vermoeidheid kan wel toenemen.

of als lekker ervaart. Zuur is de smaak die vaak het
langst geproefd wordt.
Vocht vasthouden –Sommige patiënten komen veel aan

doordat het lichaam extra vocht vasthoudt. Dit kan deels
voorkomen worden met het medicijn dexamethason.
Geïrriteerd slijmvlies – Er is kans op irritatie en bescha-

De impact van de korte-termijnbijwerkingen van chemotherapie op het dagelijks leven is groot. De eerste
paar dagen na toediening voelen mensen zich vaak moe,
grieperig en lamlendig. Denk aan slappe armen, slappe
benen en geen kracht meer voelen in het lichaam. Maar
ook psychisch verandert er van alles. Je kunt raar dromen of een mistig gevoel in het hoofd hebben. Je kunt
je kribbig voelen. Veel mensen zijn gewend om een hoop
dingen op een dag te doen. Dat lukt vaak niet meer.
Mocht je behoefte hebben aan psychosociale hulp, aarzel dan niet je (huis)arts om een doorverwijzing te vragen. Bespreek vooral met je (huis)arts, verpleegkundige
en naasten waarvan je last hebt, zodat ze je beter kunnen helpen. Ook kan het helpen om (h)erkenning te
vinden bij lotgenoten en van hen te horen hoe zij met
de verschillende bijwerkingen omgaan.

diging van de slijmvliezen, ook wel mucositis genoemd.
Die irritatie kan alle slijmvliezen betreffen zoals darmen, vagina, anus en ogen. Bij kuren voor borstkanker
staan klachten van de mond (stomatitis of orale mucosistis) vaak op de voorgrond.
Ook kan tandbederf ontstaan. Een goede mondverzorging, regelmatig spoelen met fysiologische zoutoplossing (keukenzout in water in een bepaalde verhouding)
en kamillethee drinken kan helpen. Als deze bijwerking
heel heftig wordt, denk aan blaren in de mond waardoor
je bijna niet meer kunt eten, dan wordt de kuur aangepast. Het is verstandig om voor de start van de chemo
je tandarts of mondhygiënist te bezoeken om je mond
en gebit in optimale staat te brengen.
Diarree of verstopping – Zowel bij diarree als bij verstop-

We kunnen de volgende, meest voorkomende
bijwerkingen onderscheiden:

ping is het belangrijk veel te drinken. Denk aan twee
liter per dag. Bij verstopping is het eten van vezelrijk
voedsel, zoals granen en citrusvruchten, belangrijk.

Vermoeidheid en concentratiestoornissen – Door chemo-

therapie neemt de conditie af. Bij verminderde energie
is het belangrijk dat je zelf bepaalt wat je wel of niet
kunt doen op een dag. Blijf vooral zo actief mogelijk
want dat is goed tegen lichamelijke vermoeidheid en
bespoedigt het herstel na de chemotherapie (zie ook
kader). Begeleid trainen kan ook via oncologische fysiotherapie (zie www.onconet.nu voor een gespecialiseerde oncologisch fysiotherapeut in de buurt).
Misselijkheid – Misselijkheid wordt veroorzaakt door

invloed die de chemotherapie heeft op de receptoren van
het braakcentrum in de hersenenstam. Je krijgt voorafgaand aan het infuus altijd medicijnen om misselijkheid
zoveel mogelijk te voorkomen. Ook krijg je deze medicijnen mee voor thuis. Ben of word je toch misselijk,
dan is het goed om steeds voldoende te drinken en meerdere keren kleine beetjes te eten. Cola drinken helpt
soms ook.
Smaakveranderingen – Veel patiënten hebben hier last

van. Eten en drinken kan naar metaal of karton gaan
smaken. Het smaakt in ieder geval niet meer lekker.
Vaak verbetert de smaak weer tijdens de kuurperiode,
maar het kan ook langer duren, tot een week of zes na
de laatste kuur. Zoek naar smaken die je nog wel proeft

Haaruitval – Hoofdhaar, wenkbrauwen en ander

lichaamshaar kunnen uitvallen. Patiënten ervaren haaruitval als een van de meest nare bijwerkingen van de
chemotherapie. Haaruitval begint meestal twee tot drie
weken na de eerste kuur. Ongeveer een maand na het
afsluiten van de therapie begint het haar weer te groeien. Een methode om haaruitval bij sommige kuren te
voorkomen, is hoofdhuidkoeling. Met het koelen van
de hoofdhuid vernauwen de bloedvaten, neemt de doorbloeding af en heeft de chemo minder toegang tot de
haarwortels. Via de website www.hoofdhuidkoeling.nl
kun je, afhankelijk van de kuur, nagaan wat de kans is
dat je haar uitvalt en of het zinnig en wenselijk is om
hoofdhuidkoeling toe te passen. In verreweg de meeste
Nederlandse ziekenhuizen is hoofdhuidkoeling mogelijk
bij aanvullende chemotherapie.
Nagelproblemen – Nagels kunnen verkleuren en brozer

worden. Als nagels onverhoopt loslaten, groeien ze
enige tijd na de chemo (langzaam) weer aan. Als de
nagel loszit, kun je er een pleister omheen doen. Bij
ontstekingen moet je meteen contact opnemen met de
arts. Het dragen van speciale koelhandschoenen zou de
nagels kunnen beschermen, maar hier wordt nog onderzoek naar gedaan.
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Verdoofd gevoel in vingertoppen en tenen – Sommige

medicijncombinaties kunnen de zenuwuiteinden beschadigen. Dat kan een tintelend, verdoofd of pijnlijk gevoel
geven in de vingertoppen, tenen en soms de voetzolen.
Je laat bijvoorbeeld dingen vallen en sms’en is lastig.
Dat heet polyneuropathie. Vaak is het tijdelijk en neemt
het af nadat de therapie gestopt is. Het enige wat de arts
kan doen, is de dosis aanpassen.
Overgangsverschijnselen – De medicijnen veroorzaken
hormoonschommelingen. Dat heeft gevolgen voor de
menstruatiecyclus. De menstruatie kan in het begin
heviger en frequenter zijn, en blijft later tijdens de kuurperiode vaak weg. Vrouwen kunnen ook versneld in de
overgang komen met alle mogelijke klachten van dien.
Of de overgang tijdelijk of blijvend is, ligt aan je leeftijd
en de ‘cocktail’ die je krijgt (Chemo en kinderwens? Zie
het artikel ‘Borstkanker en vruchtbaarheid: wat zijn de
mogelijkheden’ in B nummer 14).

naar een ervaren therapeut/arts als je een van deze therapieën overweegt.
Vaak adviseren artsen voorzichtig te zijn met bepaalde
levensmiddelen omdat die een effect kunnen hebben
op sommige chemotherapie. Soms kunnen bepaalde
levensmiddelen de afbraak van medicijnen verminderen met als gevolg meer bijwerkingen. Er is nog weinig
onderzoek gedaan naar de combinatie van voeding en
chemotherapie. Ben je van plan in verband met bijwerkingen van de chemotherapie anders te eten, overleg
dat dan altijd met een diëtist of je arts. Betrouwbare
informatie vind je ook op www.voedingenkanker.info.
Er worden verschillende onderzoeken gedaan naar
voeding en chemotherapie met het oog op (minder) bijwerkingen, bijvoorbeeld een studie van Borstkanker
Onderzoek Groep (BOOG 2013-04 DIRECT) naar
het aantal calorieën dat je binnenkrijgt rondom de
chemotherapie. 

Spier- en gewrichtsklachten – Deels ontstaan deze

klachten doordat vrouwen vervroegd in de overgang
komen, maar deels ook door de chemokuur zelf.
Oplossingen worden over het algemeen gezocht bij
eenvoudige pijnstilling.
Sporten helpt
Uit recent onderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek blijkt dat patiënten die veel bewegen minder last
hebben van vermoeidheid, conditieverlies, misselijkheid en pijnklachten door chemotherapie. Mensen die
veel sporten houden de chemotherapie ook het beste
vol in vergelijking met niet-sporters. Onderzoeker
Neil Aaronson: ‘Vroeger werd patiënten die chemotherapie kregen geadviseerd om het rustig aan te doen.
Maar het is dus beter om juist actief te worden.’

Meer weten?
‘Gezond eten rond chemotherapie’ door Jose van Mil en
Christine Archer Mackenzie
≥ www.beleefjesmaak.nl – recepten voor tijdens
chemotherapie
≥ www.lastmeter.nl - graadmeter voor bijwerkingen
≥ www.onconet.nu – voor oncologische fysiotherapie
≥ www.voedingenkanker.info
≥ www.borstkanker.nl/chemotherapie_bijwerkingen - Hier
staat ook een aantal bijwerkingen genoemd waarbij je direct je
arts moet waarschuwen.
≥ www.b-bewust.nl/voeding_en_bewegen/vragenlijst
≥ Lees meer op www.borstkanker.nl/archief_b

Andere aanvullende maatregelen
Hoewel niet onomstreden hebben sommige vrouwen
baat bij acupunctuur, vooral tegen misselijkheid en
vermoeidheid. Ook ‘tapen’ van de maagzone door een
fysiotherapeut kan misselijkheid verminderen. Zoek

• Borstkanker en vruchtbaarheid - B #14 (2105)
• Fit blijven tijdens chemotherapie – B #13 (2015)
• Hartfalen - B #13 (2015)
• Omgaan met intense moeheid – B #9 (2013)
• Zenuwpijn – B #4 (2012)

Bijwerkingen op lange termijn (late gevolgen)
• Cognitieve klachten
zoals geheugen- en
concentratiestoornissen
• Neuropathie/zenuwpijn

• Vervroegde overgang met
bijbehorende klachten

• Lymfoedeem
• Overgewicht

• Verminderde pompfunctie van
het hart/hartfalen

• Seksuele problemen

• Vermoeidheid
≥ Voor meer informatie over late gevolgen: www.borstkanker.nl/late_gevolgen_na_borstkanker
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partner van

Dankbaar

‘In het
karretje dat
over de
achtbaan
raast, zit ik
dicht tegen
haar aan’

De vrouw van Jules Scholten (74) kreeg drie keer borstkanker.
Als partner is hij nauw bij haar betrokken en hun relatie heeft zich
Tekst: Deborah Ligtenberg ~ Foto: Martijn de Vries
door de ziekte verdiept. 
‘Mijn vrouw heeft drie keer borstkanker gehad. In 2001,
2010 en 2014. Daardoor heb ik al veertien jaar het gevoel
dat we in een achtbaan zitten. Of eigenlijk al zeventien
jaar, want sinds ze in 1998 een knobbeltje in haar borst
kreeg dat wel goedaardig bleek te zijn, zit de schrik er
goed in. In het karretje dat hard over die achtbaan raast,
zit ik naast haar. Dicht tegen haar aan. We waren al heel
hecht, maar door borstkanker is onze relatie verdiept.
Als je nare dingen meemaakt, kun je in de put gaan zitten, maar je ook realiseren wat je wèl hebt: elkaar. Dat
doe ik elke dag. Ik ben meegegaan naar alle onderzoeken, alle operaties en alle behandelingen. Het voelde
goed om dat samen te doen. Een soort gevoel van samen sterk, dat geeft kracht.

B van Borstkankervereniging Nederland

Gek genoeg ben ik geen moment bang geweest dat het
niet goed zou komen. Ans is een heel sterke vrouw die
veel kan hebben. Vol goede moed ook. Wie zou ik dan
zijn om de moed te laten zakken? Ik merk dat mijn optimisme haar helpt. Om het haar niet moeilijker te maken
dan het al is, maak ik nergens een drama van. We zouden met de kinderen en kleinkinderen op vakantie naar
Thailand, maar dat was voor Ans te intensief. Jammer,
maar dan gaan we toch gewoon wat anders doen? Als
we samen op pad zijn, loop ik wat zachter omdat zij snel
moe is. Geen probleem. En toen na haar rechter- ook
haar linkerborst werd geamputeerd, heb ik haar meteen laten weten dat ik nog even gelukkig met haar ben.
Dat voel ik ook echt zo. Ik ben ontzettend dankbaar dat
ze er nog is.’
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B-trokken

’Hockey is een goede
uitlaatklep‘

B-trokken

Vlak voor de zomervakantie kreeg de moeder van Stijn (15), Mirte (13) en
Else (9) de diagnose borstkanker. Ze zit nu midden in de chemobehandelingen en krijgt daarna nog een operatie en bestralingen. ‘Borstkanker is
niet fijn’, zegt Stijn, ‘maar het zorgt wel voor een betere band in je gezin.
Je probeert elkaar allemaal te steunen.’ Tekst: Esther Smid ~ Foto’s: Suzanne Blanchard

S

tijn schrok toen hij hoorde dat zijn moeder borstkanker heeft. ‘Het eerste dat je denkt is: dadelijk
gaat ze dood! Ik had het gevoel dat mijn hele
wereld kapot was. Mijn vrienden hielpen me er
bovenop. Ze zeiden dat borstkanker vaak goed te
behandelen is en dat mijn moeder een supersterke vrouw
is. Het waren precies de dingen die ik graag wilde horen.
Na een paar dagen was de grootste paniek weg.’ Ook
Mirte was enorm verdrietig. ‘Ik wist dat mijn moeder
heel ziek en kaal zou worden.’ Else wilde alleen zijn toen
ze het slechte nieuws hoorde. Ze ging naar haar kamer,
waar ze een tekening voor haar moeder maakte. ‘Op
mijn kamer heb ik afleiding. Als ik verdrietig ben, ga ik
boven mijn nagels lakken of zingen met mijn microfoon. Dan gaat het daarna beter. Knuffelen met onze
hond Boef helpt ook.’
Familie

De moeder van Stijn, Mirte en Else is niet de enige met
borstkanker in hun familie; ook hun oma van vaders
kant is momenteel ziek en zeven jaar geleden hadden
twee tantes borstkanker. ‘Bij mijn tantes is het allemaal
goed gekomen’, zegt Stijn. ‘Daardoor heb ik vertrouwen
dat het met mijn moeder en oma ook goed komt.’
Mirte: ‘Mijn moeder deed een erfelijkheidstest omdat
haar zus ook borstkanker had. Het duurde twee weken
voordat we de uitslag kregen. Ik was bang en vroeg me
af of mijn zusje en ik later grote kans zouden hebben
op borstkanker. Gelukkig is dat niet zo; de uitslag van
die test was goed. Ik denk dat kanker nog vaker gaat
voorkomen in mijn leven. Ik vind het nu al best vaak
eigenlijk… Hopelijk is het in de toekomst geen dodelijke ziekte meer.’ Else is ondanks de uitslag soms toch
nog bang dat ze het ooit zelf krijgt. ‘Maar mama zegt
dat er goede dokters zijn en dat je meestal beter wordt.’
Ruzie

‘In het begin was mijn moeder veel bij vriendinnen’,
vertelt Stijn. ‘Mijn vader en ik waren teleurgesteld dat
ze meer met die vriendinnen praatte dan met ons. Wij
wilden ook weten hoe ze zich voelde! We kregen ruzie,
maar daarna is het wel veranderd; ze praat nu meer met
ons over haar gevoelens. Dat ze laat zien dat haar gezin
op nummer 1 staat, vind ik heel fijn.’
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Mirte vond het niet zo erg dat haar moeder veel bij
vriendinnen was. ‘Ze heeft toch ook een eigen leven? Ik
snap wel dat mijn moeder niet alles met ons deelt. Zij
weet ook niet alles over mij. En als ik iets echt wil weten,
vraag ik het gewoon.’
Geen medelijden

Pas een maand na de diagnose vertelde Else in groep 6
over de ziekte van haar moeder. ‘In het begin was ik te
verdrietig. Samen met mijn beste vriendin Lottie heb ik
het uiteindelijk aan de klas verteld. We moesten allebei
huilen. Het is fijn dat iedereen het nu weet, want dan
houden ze rekening met mij. Als mama bijvoorbeeld
chemo krijgt, doet iedereen extra aardig. Elke twee

‘Ik geniet meer van kleine
dingen zoals samen met
mijn moeder tv kijken’
STIJN (15)

weken praat ik met juf Ditta. Ze vraagt hoe het thuis
gaat en ze begrijpt mij goed.’
Mirte, die in de tweede klas van de middelbare school
zit, vertelde niks op school. ‘Ik praat niet graag over
borstkanker, ook niet met vriendinnen. Daar word ik
verdrietig van. Ik wil school er liever helemaal buiten
houden. Klasgenoten gaan zich misschien anders gedragen omdat ze me zielig vinden. Dat wil ik niet; ze moeten
aardig doen om wie ik ben.’
Stijn heeft ook geen zin in medelijden. ‘Ik hoef geen aandacht omdat mijn moeder borstkanker heeft. Als ik wil
praten ga ik naar huis of naar een goede vriend. Ik heb
ook veel steun aan de berichten van de hele familie in
onze familie-app. Daardoor voel ik dat we er samen doorheen komen.’
Kaal
Na de eerste chemo begon hun moeder kaal te worden. ‘Ik
had niet gedacht dat het zo snel zou gaan’, zegt Else. ‘Papa
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B-trokken

’Als ik verdrietig ben ga
ik mijn nagels lakken.’
Else (9)

wilde het niet afscheren, dat vond hij moeilijk. Ik begreep
dat wel; ik zou ook niet mijn man z’n haar willen afscheren.
Mama heeft het bij de kapper laten doen. Pas na een paar
dagen wilde ik haar kale hoofd zien. Ik moest huilen, maar
nu ben ik eraan gewend.’
Mirte: ‘Je weet dat het gaat gebeuren, maar toch schrik je
van die plukken haar. Nadat ze naar de kapper was geweest,
had mijn moeder een muts of een petje op. Ik wilde het nog
niet zien. Na een week zei papa tegen mij: “Ik denk dat mama
het fijn vindt als je durft te kijken.” Dat heb ik gedaan, maar
eigenlijk was ik er nog niet aan toe. Ik vind het nog steeds
moeilijk om haar kaal te zien. Vooral als we ergens naartoe
gaan waar veel mensen zijn. Niet dat ik me schaam, maar
iedereen kijkt haar zo aan; dat vind ik vervelend.’
Stijn vindt dat zijn moeder niet hoeft te verbergen dat ze kaal
is. ‘Zij kan er ook niks aan doen dat ze borstkanker heeft.
Dat kale hoofd staat haar trouwens niet verkeerd!’
Het is niet niks
‘Ik probeer zoveel mogelijk op het hockeyveld te staan’, vertelt Stijn. ‘Dat is mijn uitlaatklep.’ Mirte kan tijdens het
hockeyen ook alles geven. ‘Ik speel superfanatiek en daarna
voel ik me vaak opgelucht.’ Op school gaat het gelukkig goed.
Stijn probeert hoge cijfers te halen. ‘Ik wil laten zien dat ik
het kan. Mijn ouders hebben nu wel andere dingen aan hun
hoofd dan zich zorgen maken over mijn schoolresultaten.’
Mirte: ‘Ik doe mijn best, zodat mijn ouders trots zijn dat ik
ondanks alles goede punten haal. Ik kan me goed concentreren en heb veel afleiding op school.’
Thuis moet iedereen vaker helpen. ‘Dat is niet erg’, zegt Else,
‘maar ik vind het wel jammer dat mama vaak moe is en zich
niet lekker voelt.’ Het moeilijkste zijn de chemodagen volgens
Stijn. ‘Dan kom je thuis en ligt je moeder doodziek op bed.
We kunnen minder leuke dingen doen omdat ze snel moe is.
Ik geniet daarom meer van kleine dingen zoals samen met
mijn moeder tv kijken.’ Mirte vind het fijn dat haar moeder
vaker thuis is. ‘We proberen met z’n drietjes zoveel mogelijk
te helpen en maken ook minder ruzie. In de goede weken
gaat mama soms werken en doet ze gezellige dingen met
vriendinnen. Dan gaat alles eigenlijk gewoon door.’
Stijn, Mirte en Else denken dat het allemaal goed komt met
hun moeder. ‘Borstkanker is niet niks, het is heel zwaar.
Maar ondertussen,’ zegt Stijn, ‘moet je ook gewoon lol blijven maken, anders hou je het niet vol.’ 

‘Ik probeer zo veel mogelijk op het hockeyveld te
staan. Dat is mijn uitlaatklep.’ Stijn (15)

Meer informatie
≥ www.borstkanker.nl/hoe_vertel_ik_het_mijn_kind_eren
≥ www.b-bewust.nl/naasten_0/vragenlijst (video en checklist)
≥ www.kankerspoken.nl
≥ www.hetklokhuis.nl/algemeen/overkanker
≥ www.mamaisziek.nl
≥ www.bergjetegenkanker.nl
≥ www.pratenonline.nl

Boekentips
Mama's borst is ziek, Hanneke de Jager (3+)
Mijn mama heeft bloot haar, Hanneke Karthaus (3+)
Mama gaat naar het ziekenhuis, Mirjam Smit-Vuijk (3+)
Mama is heel ziek, J. Moore-Mallinos (5+)
Gewoon pech als je moeder borstkanker heeft, Esther Smid (8+)
Het klokhuisboek over kanker (9+)

’Ik denk altijd aan je’
Else (9)
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Twee tieten in een envelop, Wim Daniels (10+)
Ben effe weg, borstkanker in een pubergezin
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mannen met borstkanker

Ongeneselijk
positief
Positief, positiever, Frans Clercx. Als het
gaat om opgewektheid is de 85-jarige
Boxtelnaar hiervan de vleesgeworden
overtreffende trap. Hij schrok wél een
beetje toen het badkamerspiegelbeeld
op zekere morgen in 2014 een wel heel
vreemde teruggetrokken rechtertepel liet
zien, maar wist, na de diagnose één ding
heel zeker: ‘Dit overleef ik!’
Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto: Jonas Löllmann

E

n zie; bijna anderhalf jaar later loopt de
voormalige slager en veehandelaar als
vanouds kwiek door het leven. En als
hij dat niet doet, rolt hij bij wijze van spreken wel over de grond met zijn achterkleinkinderen op wie hij, samen met zijn vrouw
Ria, elke week een paar keer past. Nee, in
het leven van Frans heeft rottigheid geen
plaats, althans niet zodanig dat hij daar
heel lang van wakker ligt.
Geen chemo en bestralingen
Zeker, Ria, zijn drie zonen en aanhang
schrokken ook best toen vader Clercx hen
het vervelende nieuws vertelde. Maar ze
gingen, daarbij gesteund door diens aanstekelijke optimisme, al snel weer over tot
de orde van de dag. ‘Natuurlijk heb ik onderzoeken gehad. Ook is mijn borstweefsel weggehaald. En toch, ik heb die kanker
altijd als een peulenschilletje gezien. En zo
zie ik dat nog. De ziekte heeft me niet echt
dwarsgezeten. Ik sta positief in het leven, en

B van Borstkankervereniging Nederland

ook tegen de behandeling van mijn ziekte
keek ik welgemoed aan. Van bestralingen
en chemokuren zag ik na goed overleg met
de chirurg af. Gezien mijn leeftijd bestond
de kans dat die behandelingen meer schade dan voordeel zouden opleveren, met
name aan vitale organen.’
Popelen om op te staan
‘Het enige wat ik ten aanzien van mijn ziekte
nauwlettend in de gaten hield, waren de
afspraken met de dokter. Zo iemand kun je
niet laten zitten, hè? Voor de rest ga ik rustig
door met ademhalen en eet ik gezond. Dat
laatste overigens wat minder dan vroeger.
Maar ik gebruik er dan wel extra dingen
bij. Natuurlijke dingen. Zo drink ik elke dag
een liter zuurzakthee, een tip van mijn kleindochter. Dat zit vol met antioxidanten. Ook
eet ik dagelijks een paar lepels honing, en
dan niet uit de supermarkt, maar recht van
de imker. Of het daadwerkelijk helpt, weet ik
niet. Maar ik voel me er kiplekker bij.

Weet je wat het is? Elke ochtend doe ik om
zeven uur mijn ogen open en popel ik gewoon om de dag te beginnen. Mijn advies
aan iedereen die de ziekte treft, is daarom:
blijf positief. Het zal je in ieder geval niet
schaden.’

Meer informatie
Stel je eigen checklist samen met vragen die je
wilt stellen om gesprekken in het ziekenhuis voor
te bereiden en bekijk de voorlichtingsvideo voor
mannen met borstkanker:
≥ 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/2624prospmalebc-boog-2013-02-borstkanker
Heb je vragen? Mail deze dan naar
≥ mannen@borstkankervereniging.nl
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Pink Ribbon

Elke (borst)kanker heeft een unieke genetische opmaak. Het DNA van een tumor kan dus
vermoedelijk vooraf prijsgeven of een bepaalde therapie bij een individu werkt of niet.
Moleculair bioloog dr. John Martens onderzoekt, met een team van oncologen en wetenschappers, de relatie tussen iemands genetisch profiel en het al dan niet aanslaan van
doelgerichte combinatietherapie*. Zijn onderzoek betreft vrouwen na de overgang
(postmenopauzaal) met uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker.
Tekst: Jac. Janssen ~ Foto: Levien Willemse

Kan de opbouw van de
tumor voorspellen of
behandeling zin heeft?
Doelgerichte combinatietherapie bij
uitgezaaide borstkanker
‘Voor deze doelgroep bij wie antihormonale
therapie niet werkt, blijven er maar weinig effectieve behandelmethoden over’, zegt onderzoeker Martens. Wat wel nog kan helpen is het
onderdrukken van de oestrogeenproductie
door een specifieke aromataseremmer**
(exemestaan) gecombineerd met de stof everolimus. Deze medicijncombinatie brengt geen
genezing maar kan wel maanden tot een jaar
levensverlenging opleveren, als het aanslaat.
Everolimus is echter zeer schadelijk. Veel patiënten krijgen daardoor last van hinderlijke
bijwerkingen zoals aften in de mond en slokdarm, huidafwijkingen en vermoeidheid. Het
zou bijzonder nuttig zijn als je vooraf weet of
deze therapie al dan niet kansrijk is, dat wil
zeggen dat de groei en de verspreiding van
de tumor vertraagt. ’
Wat willen jullie met dit onderzoek?
‘De vraag die wij onderzoeken is: kun je aan
de hand van het genetisch patroon van een
uitzaaiing van de borstkanker voorspellen of
de combinatie everolimus en exemestaan bij
een specifieke patiënt wel of niet aanslaat?
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Daarvoor vergelijken we de DNA-opmaak
van het tumorweefsel van vrouwen bij wie
deze medicijncombinatie aanslaat, met die
van vrouwen bij wie dit niet het geval is. We
onderzoeken of de genetische opmaak van
de tumor iets zegt over de werkzaamheid van
deze medicijncombinatie. Zo kan in de toekomst worden bepaald welke patiënt baat
heeft bij deze specifieke behandeling. Als je
vooraf weet dat de combinatietherapie voor
jou werkt, dan kun je de bijwerkingen makkelijker voor lief nemen. En als je weet dat het
voor jou niet werkt, dan kun je ervan afzien.
Je bespaart jezelf overbehandeling en bijwerkingen, en de maatschappij zorgkosten.
Waarschijnlijk heeft zorgverzekeraar CZ
daarom gekozen om dit onderzoek mee te
financieren. Het onderzoek kreeg ook al een
andere prijs die besparingen op zorgkosten
stimuleert.’
Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?
‘Om de individuele gevoeligheid dan wel ongevoeligheid of resistentie voor deze behandelcombinatie te begrijpen, brengen we de

genetische eigenschappen van een tumor in
kaart. Voordat de deelnemer aan ons onderzoek start met de combinatietherapie, wordt
een stukje tumorweefsel (biopt) afgenomen
uit een uitzaaiing. In het laboratorium wordt
dit tumorweefsel zeer uitgebreid onderzocht
en in kaart gebracht. Daarna vergelijken we
de DNA-profielen van vrouwen die baat hebben bij de combinatietherapie met die van
vrouwen die er geen baat bij hebben. Zo kunnen we achterhalen welk genetisch patroon
samenhangt met het al dan niet aanslaan van
deze therapie.
Blijkt dat er op den duur resistentie optreedt
bij iemand die eerst wel gevoelig was voor
deze combinatietherapie, dan vragen we of
we een tweede stukje tumorweefsel mogen
afnemen. Dit tweede biopt vergelijken we met
het eerste om te bepalen welke veranderingen in het DNA-patroon bijdragen aan de
omslag in gevoeligheid voor deze therapie.
Die informatie helpt ons begrijpen waarom
iemand na verloop van tijd immuun wordt te-

B Het blad over borstkanker

Pink Ribbon

‘Het zou bijzonder nuttig
zijn als je vooraf weet of
deze therapie al dan niet
werkt bij iemand’
JOHN MARTENS

gen een therapie die eerst wel werkzaam
was. Ook kan die kennis aanknopingspunten
bieden voor een mogelijke vervolgbehandeling zonder veel tijdverlies. Bijvoorbeeld een
combinatie van een aromataseremmer en
een ander aanvullend medicijn.’
Wat betekent dit onderzoek voor deze
groep vrouwen met uitgezaaide
borstkanker?
‘Als het onderzoek succesvol is, kunnen we in
de toekomst voorafgaand aan de therapie een
stukje tumorweefsel afnemen bij een patiënt
en door analyse van het weefsel achterhalen
of de therapie voor die patiënt nut heeft. In
brede zin draagt dit onderzoek bij aan vergroting van het begrip van de rol van genetica in
de werking van kanker, en aan de individuele
behandeling ervan.’
Wanneer kunnen we
resultaten verwachten?
‘Het opnemen van patiënten in de studie
kwam vrij traag op gang waardoor we het
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minimum van zestig deelnemers nog niet hebben bereikt. Inmiddels groeit dat aantal gestaag. Mogelijk was het onderzoek nog niet
voldoende bekend. We hopen de resultaten
eind 2017 of begin 2018 te presenteren. Als die
positief zijn moeten de uitkomsten eerst nog
in een vergelijkbare studie bevestigd worden
voordat we dit in de klinische praktijk kunnen
toepassen. Dat duurt dus nog eens drie jaar.’

*  Doelgerichte therapie (of targeted therapy) richt
zich bijna uitsluitend op kankercellen en laat
andere cellen met rust. Daardoor ontstaat er
minder schade aan gezonde cellen dan bijvoorbeeld bij chemotherapie. Als er twee werkzame
medicijnen samen worden gegeven, spreken
we van combinatietherapie.

Doneren?
Wil je doneren voor dit onderzoek? Dat
kan! Voor dit onderzoek kun je onderzoeksminuten financieren. 1 minuut onderzoek kost
€ 0,91. Ga naar ≥ www.pinkribbon.nl/
tijdvooronderzoek

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

** Aromataseremmers onderdrukken het enzym
aromatase dat de productie van oestrogeen
stimuleert, het hormoon dat hormoongevoelige
borstkanker doet groeien. Gaan de kankercellen toch weer groeien, dan kan dit het gevolg
zijn van andere groeimechanismen. Eén van die
mechanismen kun je bestrijden door het
gebruik van everolimus.
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Pareltjes
In deze rubriek vind je iedere keer mooie initiatieven en leuke
spullen. Deze keer in het teken van slow living. Even stilstaan bij
wat je aan het doen bent, genieten als het kan, het geschikte
tempo vinden voor dat moment.
Stuur je eigen pareltjes op naar redactie@borstkanker.nl,
@borstkanker of facebook.com/borstkanker
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01. ’Borst Vooruit’ is gebaseerd op de verhalen van 64 vrouwen, hier en daar aangevuld met informatie van experts; een initiatief van het Academisch
Borstkankercentrum Erasmus MC. Een trots boek, strijdbaar en krachtig. ’Borst vooruit!’ Van Paola Veenstra, Marijk Huysman en Agnes Jager, ISBN
9 789081 962940, € 14,95. De opbrengst is voor onderzoek naar borstkanker. ≥ www.borstvooruit.nl 02. ‘Iedere vrouw kan en mag mooi zijn’, dat is het
motto van Inge van Beek en Joyce Moeskops en hun team van ‘Pruik bij u Thuis’. Zij meten een pruik naar je keuze aan in je eigen vertrouwde omgeving,
zelfs al binnen het budget van de zorgverzekering. ≥ www.pruikbijuthuis.nl 03. ‘Mama gaat naar het ziekenhuis’ en ‘Papa gaat naar het ziekenhuis’ zijn
twee prentenboeken voor heel jonge kinderen (2 tot 6 jaar), die de vragen van de allerkleinsten willen beantwoorden en hun zorgen wegnemen. Mirjam
Smit-Vuijk met illustraties van Lenie van de Brug, ISBN 9789082348811, € 19,95, ≥ www.naarhetziekenhuis.nl 04. De exclusieve Louise Listening Bra van
ontwerpster Stella Mc Cartney is gemaakt voor vrouwen die een borstverwijdering hebben ondergaan. Mooi, functioneel en comfortabel is het idee. Wel
nogal prijzig, € 111, ≥ www.stellamccartney.com 05. Lekkere, licht sprankelende limonade maken ze bij Breckland Orchard; de meeste smaken op basis
van bronwater en vlierbloesem met ander fruit. Van de mooie kleuren en flesjes alleen al ga je watertanden. Onder andere bij ≥ www.dille-kamille.nl
06. In de snoeiharde cabaretvoorstelling Vals Plat die Kitty van Mil al sinds 2013 speelt, laat zij het leven van een (voormalige) kankerpatiënte zien: rauw
en verdrietig, maar ook liefdevol en onverwacht inspirerend. In het voorjaar in Campustheater Nijmegen. Trailer en speellijst op ≥ campustheater.nl/
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valsplat.html 07. In ’Gewoon K’ bundelt Chantal Deen haar blogavonturen, overpeinzingen, angsten en vrolijke momenten tijdens haar ziekteproces.
Waarom de titel? Omdat het leven soms gewoon k-erig is. Zeker geen triest of verdrietig boek. Uitgeverij Personalia, ISBN 9789079287574, € 15.
08. Getekend door littekens aan de buitenkant en door wonden diep van binnen. Dan moet je wel durven om zo voor de camera te verschijnen!
Heldinnen, net als vele kandidaten in B. Modefotograaf David Jay laat vrouwen in een prachtige serie voor zichzelf staan. Bekijk het op
≥ www.thescarproject.org 09. Sauna Hotel Bron Apart in Nuland en Borstkankervereniging Nederland bieden je iedere 2e woensdag van de maand de
mogelijkheid om in besloten gezelschap met lotgenoten het pure saunagevoel te beleven. Getest door de redactie - fantastisch wat je krijgt! € 30
(gereduceerde prijs) ≥ www.bronapart.nl en ≥ www.borstkankeragenda.nl voor data. 10. PepWalkz is een mooi initiatief van Astrid Hulsken die zelf
borstkanker heeft gehad. Zij organiseert wandelingen voor vrouwen met kanker. Een goede stok achter de deur om echt te bewegen. Helaas nog niet in
heel Nederland. € 12,50 voor een uur. ≥ www.pepwalkz.nl 11. Houd je van kunst maar heb je geen energie voor een museumbezoek dan is er Google Art
Project. Tientallen topmusea, duizenden zalen en kunstwerken waarop je kunt inzoomen tot in detail. Niet nieuw, wel gratis. ≥ www.google.com/
culturalinstitute/project/art-project 12. Kinfolk Magazine ziet er altijd weer prachtig uit. Je wordt er als vanzelf op een fijne manier loom van als je verdrinkt
in de sfeer van dit Amerikaanse blad. Een prettige escape voor wie daar zin in heeft. O.a. bij ≥ www.atheneum.nl/shop, vanaf € 19,95.
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B-handeling

Steeds vaker wordt op hogere leeftijd borstkanker geconstateerd. Is de behandeling
van oudere patiënten anders dan van jongere? En hoe definiëren we de ‘oudere
patiënt’? B legde deze vragen voor aan een aantal deskundigen.

‘Meer is niet
altijd voor
iedereen
beter’
Behandeling van ouderen met borstkanker

Tekst: Mirjam Bedaf ~ Foto's: Wout Schoevers - Radiotherapiegroep Arnhem,
Gerrit-Jan Liefers - LUMC, Johanneke Portielje - Studio Oostrum, Mariska Boer - GHZ/Cora van Nieuwkerk
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Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Mariska Boer, geriatrisch
oncologisch verpleegkundige in het Groene Hart Ziekenhuis Gouda,
dr. Gerrit-Jan Liefers, oncologisch chirurg in het Leids Universitair Medisch
Centrum, dr. Johanneke Portielje, internist-oncoloog in het HagaZiekenhuis in
Den Haag en voorzitter van de Stichting Geriatrische Oncologie Nederland
(GeriOnNe) en dr. Wout Schoevers, radiotherapeut in het Deventer Ziekenhuis.

V

an de mannen en vrouwen bij wie borstkanker wordt geconstateerd is ongeveer 40 procent ouder dan 65 jaar en 17 procent ouder
dan 75 jaar. Er worden zo veel mogelijk mensen volgens de richtlijn Mammacarcinoom
behandeld, onafhankelijk van de leeftijd. Toch lijkt het logisch dat niet iedere oudere een belastende behandeling
aankan zoals die wordt voorgeschreven door de richtlijn.
Maar hoe en wie bepaalt of dat het geval is? ‘Dat is inderdaad niet altijd eenvoudig’, vertelt dr. Gerrit-Jan Liefers. ‘Er
bestaat namelijk geen definitie of formule voor. Er zijn vitale mensen van 73 jaar maar ook ‘oude’ mensen die nog
maar 62 jaar oud zijn. Iemands fitheid hangt af van bijvoorbeeld andere ziektes, medicijngebruik en algemene
veroudering. Nu is het wel zo dat met het klimmen van de
jaren mensen steeds meer ziektes krijgen, maar leeftijd
op zich zegt lang niet alles.’

In overleg
Dr. Johanneke Portielje, vult hem aan: ‘We maken daarom
steeds een persoonlijke inschatting. Bij twijfel schakelen
we een geriater in (medisch specialist voor de oudere patiënt, red.), voor een zogenaamd geriatrisch assessment.’
Het ziet ernaar uit dat het in de toekomst iets makkelijker
wordt onderscheid te maken tussen patiënten die wel of
niet fit genoeg zijn voor de behandeling. Hiervoor worden
op dit moment al een aantal eenvoudige testen onderzocht. ‘Maar dat zijn en blijven hulpmiddelen’, benadrukt
dr. Wout Schoevers. In het multidisciplinair overleg (MDO),
waarin de oncoloog, chirurg, radiotherapeut, mammacareverpleegkundige en soms de geriater patiënten bespreken, zal dit in gezamenlijk overleg worden bepaald.
De behandeling van borstkanker bestaat over het algemeen uit een (borstsparende) operatie, met voor of na de
operatie zo nodig chemotherapie en daarna eventueel
bestraling en hormoontherapie. Dat borstkanker bij ouderen regelmatig als milder of minder agressief wordt beschreven dan bij jongeren, is niet terecht. Borstkanker kent
een aantal vormen en die zijn onafhankelijk van leeftijd.
‘Wel is het zo dat de minder agressieve vormen van borstkanker vaker voorkomen bij ouderen. Maar een bepaalde
soort tumor is hetzelfde bij een jongere en een oudere patiënt’, vertelt Liefers.
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Wel of niet opereren
Het komt bij patiënten tot pakweg 70 jaar niet vaak voor
dat een operatie achterwege wordt gelaten omdat iemand te kwetsbaar is. ‘Een borstkankeroperatie moet je
natuurlijk niet onderschatten, maar strikt gezien is het
geen heel zware operatie en de kans op complicaties is
klein. Ook kwetsbare ouderen kunnen een borstkankeroperatie vaak nog aan’, licht Liefers toe. Chemotherapie
wordt wel regelmatig weggelaten omdat dit ook veel
schade aanricht aan gezonde cellen. Veel ouderen met
een agressieve vorm van borstkanker krijgen dan op
basis van hun leeftijd en kwetsbaarheid geen chemo,
terwijl een jongere patiënt met dezelfde soort tumor wel
chemotherapie zou krijgen. Ook gebeurt het vaak dat
heel oude patiënten niet worden geopereerd maar alleen een hormoonbehandeling krijgen, omdat hier goede resultaten mee worden bereikt.

‘Ik kreeg vreselijk moeite
met mijn lijf’
BORSTKANKERPATIËNT

Uit onderzoek is bekend dat vitale 70-plussers die een
operatie met daarna een hormoonbehandeling krijgen
gemiddeld niet langer leven dan na alleen een hormoonbehandeling. De kwaliteit van leven in de eerste groep is
wel beter. Bij patiënten die alleen een hormoonbehandeling krijgen komt de borstkanker regelmatig – soms pas
na vele jaren – terug, terwijl geopereerde vrouwen over
het algemeen genezen zijn. Portielje: ‘We moeten dus eigenlijk op basis van de algehele gezondheid een inschatting maken of een oudere met borstkanker die jaren nog heeft. Als dat inderdaad het geval is, kunnen we
beter wel opereren. Bij mensen met een hoog risico op
terugkeer van de borstkanker is aanvullende chemotherapie overigens ook te overwegen.’

Bestraling
Radiotherapie (bestraling) wordt over het algemeen gezien als een behandeling die ook door ouderen goed
wordt verdragen. Maar het intensieve bestralingssche-
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Dr. Wout Schoevers

ma, waarbij de patiënt wekenlang vijfmaal per week
naar het radiotherapeutisch centrum moet komen,
maakt de behandeling voor veel ouderen zwaar. ‘Bij ouderen speelt de afstand tot het radiotherapeutisch centrum zeker een rol’, bevestigt Schoevers. Hij merkt dat
veel mensen zich hier in het eerste gesprek al zorgen
over maken. ‘Beter is het om vooraf het behandelplan
aan te passen (b.v. minder sessies, red.) dan dat we kiezen voor een plan dat misschien niet kan worden voltooid. Dus daar houden we zeker rekening mee.’ Momenteel wordt onderzoek gedaan naar minder vitale
ouderen en bestraling. Hebben ouderen met bijkomende ziektes meer bijwerkingen van de bestraling? Of zijn
deze bijwerkingen lastiger te behandelen?
Bestraling kent wel bijwerkingen, bij borstkanker bijvoorbeeld bestaat het risico op hartschade. Omdat die
schade pas jaren na de behandeling optreedt, werden
vroeger bij ouderen met borstkanker niet vaak aanpassingen gedaan zoals speciale ademhalingstechnieken
om dit te voorkomen. ‘Die grens lijkt op te schuiven’, vertelt Schoevers. ‘En dat is logisch want een vitale 70-jarige heeft nog een levensverwachting van 18 jaar.

Medicijnen slikken
Ouderen, bij wie is besloten niet te opereren maar die
wel een hormoonbehandeling krijgen, zijn vaak erg gemotiveerd hun medicijnen te slikken. Ze merken, soms
letterlijk, hoe de tumor kleiner wordt en ze weten dat ze
dankzij de tabletten niet geopereerd hoeven te worden.
Alleen bij ernstige bijwerkingen zullen ze stoppen met
de behandeling. ‘Dit blijkt anders te zijn bij mensen die
een aanvullende hormoonbehandeling krijgen dus na
een operatie om terugkeer van de tumor in de toekomst
te voorkomen’, vertelt Portielje. ‘We krijgen de indruk dat
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Dr. Johanneke Portielje

zij minder bereid zijn voor een preventieve behandeling
bijwerkingen zoals vermoeidheid, gewrichtsklachten en
stijfheid te verduren. Dat vertellen patiënten ons ook.
Als mensen helder voor ogen hebben wat ze wel en niet
willen, dan is het goed om daarin mee te gaan. De risico’s bespreken we dan natuurlijk wel.’
Een van de redenen waarom artsen niet goed weten
wat de beste behandeling is voor ouderen met borstkanker, is het feit dat veel wetenschappelijke studies al-

‘Probeer het niet allemaal in
je eentje te verwerken’
BORSTKANKERPATIËNT

leen deelnemers jonger dan 65 jaar accepteren. Hierin
is de afgelopen jaren wel vooruitgang geboekt, maar
het kan beter. Ook Adjuvant Online, een online hulpmiddel voor artsen om het nut van een aanvullende
(adjuvante) behandeling te berekenen, is vooral gebaseerd op gegevens van jongere patiënten met kanker.
Portielje: ‘Het instrument overschat daarom de voordelen en onderschat de sterfte aan andere dingen bij ouderen. We hopen dat dit in de toekomst verbetert, maar
op dit moment is het geen goed instrument om bij ouderen te gebruiken.’

In overleg
Idealiter bepalen behandelaars samen met de oudere
patiënt de behandeling waarbij rekening gehouden
wordt met de wensen en voorkeuren van de patiënt. Dit
wordt ook wel shared-decision making genoemd. ‘Dat is
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‘Laat je niet
overdonderen door
de artsen’
BORSTKANKERPATIËNT

Dr. Gerrit-Jan Liefers

altijd het geval, maar bij ouderen is dat misschien nog net
ietsje belangrijker omdat de behandeling bij ouderen
minder vaststaat dan bij jongere patiënten. Bij hen weten
we door onderzoek al beter wat voor wie de beste behandeling is’, zegt Portielje. Psychosociale aspecten zijn ook
iets om rekening mee te houden. Het is bijvoorbeeld sterk
afhankelijk van iemands sociale vangnet hoe zwaar iemand de behandeling ervaart. Mensen met familie,
vrienden en buren die helpen, kunnen een behandeling
beter aan. Als je als oudere alleenstaand bent met een
klein netwerk, dan is het loodzwaar om drie weken lang
naar het ziekenhuis te komen voor een bestraling. Komt
er na de operatie een paar weken een vriendin logeren,
dan wordt het al een stuk draaglijker. Uiteraard zijn er ook
mogelijkheden als thuiszorg of een herstellingsoord. Je
vaste aanspreekpunt in het ziekenhuis (vaak de mammacareverpleegkundige) kan helpen bij het regelen hiervan.
‘Aan de ene kant weten veel ouderen heel goed wat ze
willen, maar ze hebben ook weleens de neiging mee te
gaan in wat de dokter zegt’, merkt Schoevers op. Het
komt bij oudere patiënten eerder voor dan bij jongere dat
ze niet durven uiten dat hun eigen wensen niet aansluiten
bij het voorstel van de arts. Hier ligt dus zowel voor arts
als patiënt een uitdaging. Schoevers: ‘Het is belangrijk
om te kijken hoe de omstandigheden zijn en wat een patiënt zelf wil. Ik kan wel zeggen dat iemand de behandeling aan kan maar als iemand zelf aangeeft dat het te
belastend is, dan is dat zo. En daar houden we zeker rekening mee.’ Liefers is het hiermee eens: ‘Meer is zeker
niet voor iedereen beter.’

Tips van de verpleegkundige
Mariska Boer, geriatrisch oncologisch verpleegkundige in het
Groene Hart Ziekenhuis in Gouda heeft een aantal tips voor
ouderen met borstkanker:
• Vraag na hoe in jouw ziekenhuis de zorg voor de oudere
patiënt is geregeld.
• Schrijf al je vragen vooraf op als je een afspraak in het
ziekenhuis hebt. Blijf net zo lang doorvragen tot je alles begrijpt
en voel je niet bezwaard vaker hetzelfde te vragen.
• Neem altijd iemand mee, twee horen meer dan een.
• Vraag na wie voor jou het vaste aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (vaak de mammacareverpleegkundige). Maak
daar gebruik van als je je onzeker voelt of dingen niet begrijpt.
• Ga na wat voor jou kwaliteit van leven is en wat je zeker nog
wilt kunnen na de behandeling. Neem er de tijd voor om hierbij
stil te staan. En vraag het behandelplan hierop af te stemmen.
Vraag naar alternatieve behandelmogelijkheden als je het
gevoel hebt dat je te veel moet inleveren.
• Geef aan waar je tegenop ziet en waarbij je denkt hulp nodig
te hebben zodat je behandelaars je daarbij optimaal kunnen
ondersteunen.
• Bedenk dat je altijd je huisarts bij je behandeltraject kunt
betrekken. Hij kan meedenken, ondersteuning organiseren en
je medisch bijstaan.

Meer weten?
Om gesprekken in het ziekenhuis voor te bereiden zette BVN
vragen op een rij die je aan je behandelaar kunt stellen.
Selecteer de vragen die voor jou belangrijk zijn en bekijk de
voorlichtingsfilm van BVN over borstkanker bij ouderen ≥ B-bewust.nl/ouderen_en_borstkanker_0_285/vragenlijst

Magazine ‘Kanker en ouderen’ van KWF –
≥ www.kwf.nl/SiteCollectionDocuments/magazine-Kankeren-Ouderen-65-redenen.pdf
Brochure KWF voor ouderen met kanker
≥ www.gerionne.nl/uploaded/docs/Ouderenenkanker_
PS09_n08.pdf
Stichting Geriatrische Oncologie Nederland (GeriOnNe) –

≥ www.gerionne.nl
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De PAPBI-studie: gedeeltelijk
bestralen vóór de operatie

Minder
behandelen,
gerichter
behandelen
Tekst: Peter Hamerslag ~ Foto: Anneke Hymmen

Bij een borstsparende behandeling
van borstkanker is het gebruikelijk
om eerst de tumor te verwijderen en
daarna de hele borst te bestralen.
De PAPBI-studie van het Antoni van
Leeuwenhoek onderzoekt of het even
veilig is om juist voorafgaand aan de
operatie te bestralen, en dan alleen
het tumorgebied. De eerste resultaten zijn veelbelovend: een goed
cosmetisch resultaat, geen schade
aan omliggende organen, vrijwel
geen terugkerende tumoren en een
minder belastende behandeling voor
de patiënt. En dan is er nog iets…
Het heeft iets vreemds, het bestralen van kankercellen die
er hopelijk niet meer zijn. Toch is dit de standaard bij een
borstsparende behandeling van borstkanker: eerst wordt
de tumor verwijderd, daarna wordt de hele borst bestraald.
Doel van die bestraling is om onverhoopt achtergebleven
tumorcellen alsnog te doden. Hierdoor neemt het risico
op terugkeer van de ziekte in de borst met zestig tot zeventig procent af.
Maar dat risico is bij een bepaalde groep patiënten feitelijk al heel klein, vertelt dr. Desirée van den Bongard,
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radiotherapeut in het UMC Utrecht en betrokken bij de
PAPBI-studie. ‘Het gaat om vrouwen van gevorderde leeftijd met een kleine, niet-agressieve tumor die niet naar de
oksel is uitgezaaid. Als de kanker bij hen al terugkeert,
dan vrijwel altijd in het gebied waar de oorspronkelijke
tumor gezeten heeft. Bestralen van de hele borst lijkt dan
overbehandeling.’
Partiële bestraling
Al jaren wordt er daarom onderzoek gedaan naar bestraling van uitsluitend het tumorgebied. Van den Bongard:
‘Zo’n zogeheten partiële bestraling kan nog op de operatiekamer plaatsvinden, direct na verwijdering van de tumor, met een enkele hoge stralingsdosis. Een belangrijk
nadeel daarvan is echter dat op dat moment nog niet bekend is wat de patholoog in het verwijderde tumorweefsel
zal aantreffen, en dat is voor het behandelplan toch wel
van belang. Daarom wordt vaak gekozen voor partiële
bestraling enkele weken na de operatie. Ten opzichte van
de standaardbehandeling, waarbij de gehele borst wordt
bestraald, heeft dat als voordeel dat minder bestralingen
nodig zijn. Je richt de totale stralingsdosis immers op een
veel kleiner gebied dat intensiever bestraald wordt, waardoor nog maar vijf tot tien in plaats van zestien tot eenentwintig sessies nodig zijn.’
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in Utrecht in het kader van de studie behandelde, was Stans
van der Grift. En die heeft geen moment spijt van de deelname gehad. ‘Ik was direct enthousiast’, vertelt ze. ‘Doorslaggevend was dat ik maar tien keer bestraald hoefde te
worden, in plaats van de gebruikelijke twintig keer. En het
idee sprak me aan. Je hebt een tumor, die wordt bestraald,
daardoor vernietigd, en daarna wordt het gebied waar de
tumor gezeten heeft eruit gehaald, klaar.’
De studie kent twee opeenvolgende fasen met elk zestig patiënten. Alle deelnemers aan de studie zijn vrouwen ouder
dan zestig met een enkele vrij kleine borsttumor (maximaal
3 cm) en geen lymfklieruitzaaiingen in de oksel. Om dat
laatste vast te stellen is voorafgaand aan de bestraling een
schildwachtklierprocedure uitgevoerd. Het is een van de
nadelen van deze aanpak: je moet twee keer onder het mes.

Dr. Desirée van den Bongard (links) en Stans van der Grift

Maar ook hieraan kleeft een groot bezwaar: het gebied
waarop je de stralen moet richten, is lastig te bepalen
vanwege veranderingen in de borst door de operatie. Van
den Bongard: ‘Als je aan verschillende radiotherapeuten
vraagt welk gebied bij een al geopereerde patiënt bestraald moet worden, lopen de antwoorden nogal uiteen.
Dat betekent dat soms te ruim of juist te krap bestraald
wordt.’ Dus komt de vraag op: waarom niet vooraf bestralen? Bestralen moet je toch, dus waarom de straling
niet gebruiken om de tumorcellen alvast te vernietigen
voorafgaand aan de operatie? Dan weet je ook precies
welk gebied je moet hebben: je ziet de tumor immers
zitten met behulp van een CT-scan. Te ruime bestraling
wordt voorkomen, wat leidt tot een beter cosmetisch
resultaat. En voor zover de straling littekenweefsel veroorzaakt, gebeurt dat vooral in het gebied dat daarna
operatief verwijderd wordt.
Enthousiast
Paula Elkhuizen, radiotherapeut in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam, besloot deze preoperatieve
partiële borstbestraling te onderzoeken en startte in 2010
de PAPBI-studie (PAPBI staat voor Preoperative Accelerated
Partial Breast Irradiation). Het UMC Utrecht haakte twee
jaar later aan. De eerste patiënt die Desirée van den Bongard
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De eerste fase werd vorig jaar afgerond. De bemoedigende
resultaten zijn afgelopen voorjaar gepubliceerd: een goed
cosmetisch resultaat, geen schade aan omliggende organen,
en vrijwel geen terugkerende tumoren – niet méér in elk
geval dan bij de standaardbehandeling.
Voorspellen therapiesucces
En dan is er nog iets. In het kader van het onderzoek zijn bij
de deelnemende vrouwen in verschillende fasen van de radiotherapie weefselmonsters vergaard door de tumor aan te
prikken. Aan de hand hiervan is tijdens de eerste onderzoeksfase in het Antoni van Leeuwenhoek voor elke afzonderlijke
tumor beoordeeld hoe effectief de radiotherapie was; dit
verschilt namelijk per tumor. Door deze bevindingen te koppelen aan genetische kenmerken van de tumoren, is waardevolle kennis verkregen over de wijze waarop verschillende
typen borsttumoren reageren op radiotherapie. Van den
Bongard: ‘Hierdoor kunnen wij in de toekomst beter vooraf inschatten hoe effectief radiotherapie bij een individuele
patiënt zal zijn, en het bestralingsplan daarop aanpassen.’
Stans van der Grift staat nog altijd achter haar deelname.
‘De borst ziet er prima uit. Huidschade is er nooit geweest
en de bestraling heeft voortreffelijk gewerkt: in het chirurgisch preparaat is geen enkele levende kankercel aangetroffen. Inmiddels ben ik alweer drie jaar kankervrij. De diagnose heeft mijn leven flink overhoop gehaald, en ik zal er
nooit meer van uitgaan dat gezondheid vanzelfsprekend is.
Maar de kanker overheerst niet langer mijn leven, en er zijn
steeds vaker dagen dat ik er niet meer aan denk.’
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Met elkaar. Voor elkaar:
de kracht van actieve leden
Borstkankervereniging Nederland zet kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven op de
agenda van politici, medici, zorgverzekeraars en farmaceutische industrie. Net als het
belang van eigen regie en gezamenlijke besluitvorming. Dat we een gekende autoriteit
zijn én landelijk voorlichting kunnen geven en lotgenotencontact organiseren, hebben we
voor een groot deel te danken aan de inzet van honderden actieve leden.
Tekst: Trea Scholten ~ Illustratie: Van Lennep

O

nze vereniging telt 5.973 leden.
Zij steunen ons jaarlijks met
een financiële bijdrage. Bijna
300 van hen zijn daarnaast ook
actief voor BVN aan de slag. ‘BVN kan niet
zonder de actieve leden’, vertellen Marga
Schrieks, programmamanager Kwaliteit
van zorg en Mirjam Velting, programmamanager Kwaliteit van leven en coördinator Ledencontact. Marga: 'Onze actieve
leden zijn de ogen en oren van onze vereniging, samen met alle andere leden,
(ex)patiënten en hun naasten. Zonder
hen zouden wij niet de krachtige patiëntenvereniging zijn die we nu zijn.'
De impact van actieve leden
Actieve leden kunnen bijdragen aan landelijke projecten of een activiteit in de eigen regio
opzetten. Als voorbeeld noemt Mirjam deelname aan de werkgroep “Late gevolgen”, de
organisatie van lotgenotenbijeenkomsten in
de eigen regio, meedraaien in de redactie
van het blad B of vraagbaak zijn voor
(ex-)patiënten bij de servicelijn. Die vragen
zijn heel divers; van gezondheidsklachten tot
“hoe vertel ik het mijn kinderen” en van pijnlijke seks tot niet meer kunnen werken. Mirjam:
'De actieve leden in ons serviceteam beantwoorden de vragen via mail of telefoon, bie-

30

den een luisterend oor en verwijzen, waar
nodig, door naar professionals. Actieve leden
kunnen vanuit (h)erkenning veel extra's bieden. Hetzelfde geldt bij een lezing of gastles
tijdens bijscholing van verpleegkundigen. Ik
kan voor een zaal met medici een richtlijn toelichten, maar ik kan nooit de emoties van een
(ex-)borstkankerpatiënt overbrengen. Een
gastles van of gesprek met een ervaringsdeskundige heeft zoveel meer impact.' Vanuit
haar functie als programmamanager Kwaliteit van zorg werkt Marga met ongeveer zestig patient advocates, een groep actieve leden die nauwe contacten met ziekenhuizen
en andere organisaties onderhouden en hen
zo van de belangen van patiënten doordringen. Marga: 'Patient advocate is een aparte
vrijwilligersfunctie. Om dit goed en deskundig
te kunnen, heb je HBO-niveau nodig en enige
kennis van de medische wereld. Natuurlijk
bieden we de patient advocates, net als onze
andere actieve leden, deskundigheidsbevordering en andere scholingsmogelijkheden.'
BVN Academie
BVN ondersteunt en begeleidt actieve leden
met opleidingen en scholingsmogelijkheden.
Mirjam: 'Actieve leden worden ervaringsdeskundigen als zij, naast hun eigen verhaal, ook
het doel en beleid van BVN uit kunnen dra-

gen. In de nieuwe BVN-Academie worden
professionele opleiding en ondersteuning
voor actieve leden nog beter gestructureerd.
Bijvoorbeeld door leerlijnen voor verschillende functies van actieve leden aan te bieden.
Ook komt er via de academie meer ruimte
voor maatwerk. Stel, een actief lid weet ontzettend veel van de laatste medische ontwikkelingen, maar kan dit op schrift niet goed
verwoorden. Dan bieden wij een cursus
schriftelijke vaardigheden aan. En iemand die
weinig medische kennis heeft, kan een basiscursus medische kennis volgen.' De BVN-Academie past in de huidige tijdsgeest waarin
veel mensen zich onbetaald actief in willen
zetten voor een ander en waar ze tegelijkertijd kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.
Binden en verbinden
Als medewerker van BVN moet je, volgens
Marga, vooral kunnen binden en verbinden:
'De actieve leden met wie ik werk zijn gemotiveerde, (ervarings)deskundige en speciaal
getrainde patient advocates. Als medewerkers en actieve leden hebben we een gezamenlijk belang: (ex-)borstpatiënten in hun
kracht zetten en zorgen dat kwaliteit van zorg
én leven zo goed mogelijk zijn. Die drive om
dat met elkaar te doen is enorm!'
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‘Dit werk voedt mijn behoefte
aan betrokkenheid en diepgang. Als werkgroep
“Uitgezaaideborstkanker”
organiseren we jaarlijks een
themadag en een aantal
regiodagen. Als voorzitter
probeer ik de emotionele
betrokkenheid van projectleden in goede banen te leiden.
Het is fijn werken in een
bezielde en professionele
organisatie.’

‘Na mijn verhuizing bood dit vrijwilligerswerk een kans om
nieuwe mensen te ontmoeten. Het helpt me ook in mijn
persoonlijke ontwikkeling. Ik organiseer in de regio allerlei
activiteiten voor borstkankerpatiënten. Het is soms lastig de
doelgroep te bereiken. Laatst moest ik een activiteit afblazen,
te weinig aanmeldingen. Dan baal ik wel even.’
Imke Steinhauer, B-actief voor regio Winterswijk, sinds 2014

Wien Sillevis, voorzitter werkgroep
Hoop&Vrees, sinds 2014

‘Als patient advocate
onderhoud ik contacten
met ziekenhuizen en andere organisaties met als
doel betere borstkankerzorg.
Ik vind dat elke patiënt de
eigen regie in handen moet
kunnen houden. B-bewust
(een hulpmiddel om gesprekken met zorgverleners
voor te bereiden, red.) is
hiervoor een mooi instrument. Het geeft een kick
als ziekenhuizen dit hulpmiddel mede door mijn
inzet actief aan patiënten
aanbieden.’
Rian Terveer-Couperus, patient advocate
regio Friesland sinds 2013

‘Vorig jaar gaf ik voorlichting aan oncologisch verpleegkundigen. Niet vanuit mijn medische dossier, maar vanuit mijn
menszijn. Dat maakte indruk. Onze expertgroep werkt samen
met medisch deskundigen. Hun kennis delen we en vullen we
aan met eigen ervaringen en die van lotgenoten. De betrokkenheid vanuit BVN is groot. Dit werk geeft me energie!’
Elvira Sabovic, expertgroep “Late gevolgen”, sinds 2013
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Wil je jouw ervaring inzetten om
anderen te helpen?
Geïnspireerd en nieuwsgierig naar de huidige vacatures
voor actieve leden? Kijk dan op

≥ www.borstkanker.nl/vacatures
Wil je meer informatie? Dan verwijzen we je graag naar

≥ www.borstkanker.nl/actieveleden
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‘Alles is anders dan voor de borstkanker’, zegt Désirée Hairwassers.
‘Maar het is goed zo.’ Na een jaar van behandelingen ging Désirée gelijk
weer aan de slag. ‘Ik werkte keihard, rende ruim twee jaar lang mezelf
voorbij. Totdat het echt niet meer ging…’ Tekst: Esther Smid ~ Foto’s: Suzanne Blanchard

B-leven

Beter dan dit
wordt het niet
ésirée Hairwassers (45) kreeg in 2007 op
36-jarige leeftijd de diagnose borstkanker.
Haar dochter was pas tweeënhalf jaar oud.
‘Mijn overlevingskans na vijf jaar was 25
procent. Ik ben rationeel en dacht dat ik het misschien
niet zou halen.’ Désirée, van huis uit gezondheidswetenschapper, werkte fulltime als artsenbezoeker oncologie voor een farmaceutisch bedrijf. Tijdens haar behandelingen stopte ze met werken. ‘Het voelde voor mij
heel raar om met mijn opgeblazen, kale chemokop oncologen te bezoeken.’

is dit mijn beste periode. Ik moet dus nu voluit leven!’
Désirée was kostwinner; haar man is muzikant en had
geen vast inkomen. ‘Mijn belangrijkste motivatie om zo
hard te werken was dat, mocht ik doodgaan, ik mijn
man en dochter met zoveel mogelijk middelen wilde
achterlaten.’

‘Ik leefde op adrenaline en
herkende vermoeidheid niet’
DÉSIRÉE

Angst bezweren
Tijdens en na haar behandelingen las Désirée blogs van
jonge vrouwen met uitgezaaide borstkanker. ‘Ik ontmoette borstkankerpatiënten, en later ook hun weduwnaars en wezen. Ik wilde van dichtbij zien hoe die mensen verder gaan. Dat had ik nodig om mijn eigen angst
te bezweren. Ik was niet bang dat ik mijn dochter niet
zou zien opgroeien, maar dat zij zonder mij zou moeten
opgroeien. Maar hoe rot hun situatie ook is, mensen
weten er iedere keer weer een draai aan te geven. Het
was troostrijk te beseffen dat ook mijn man en kind het
zonder mij zouden redden.’

Désirée sliep slecht door overgangsklachten en dat werd
alleen maar erger doordat ze zo druk was in haar hoofd.
‘Ik moest door, door, door. Vanwege mijn slaaptekort
voelde ik me speedy. Ik leefde op adrenaline en herkende
het gevoel van vermoeidheid niet. Ook werd ik onhebbelijk en chagrijnig. Ik was onverantwoord bezig, maar
er was geen houden aan. Niemand had mij op dat moment kunnen stoppen.’

Aan de slag
Een week na haar laatste bestraling ging Désirée weer
aan het werk. ‘Ik voelde de dood in mijn nek hijgen en
dacht: stel dat ik binnen vijf jaar uitzaaiingen krijg, dan

Schaamte
Toen Désirée drie jaar verder was, voelde dat als een
mijlpaal. ‘Ik besefte dat ik misschien wel 90 kon worden. Dat had een fijn gevoel moeten geven, maar het
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beangstigende mij. Nog vijftig jaar zo doorgaan? Dat
kon ik eigenlijk niet, maar het lukte ook niet om mezelf
af te remmen. Toen ik me ging oriënteren op een borstreconstructie dacht ik: dan hoef ik in elk geval zes weken niet te werken.’
Ze durft het bijna niet te vertellen, maar Désirée heeft
toen zelfs wel eens gezegd dat ze liever uitzaaiingen zou
krijgen. ‘Dan hoefde ik tenminste niet meer zo lang…
Ik had natuurlijk geen actieve doodswens en wil ook
helemaal geen uitzaaiingen; ik ben blij dat ik leef! Het
was een pure noodkreet.’
Hulp inschakelen
Tijdens het herstel van de borstreconstructie kreeg haar
zusje de diagnose borstkanker. ‘Zo heftig en oneerlijk!
Ik vond het erger dan toen ik zelf ziek werd. Ik was zo
moe en zo kapot van alles; ik kon niet meer. Ik heb hulp
gezocht bij het Helen Dowling Instituut. Een grote
drempel voor mij, maar ik wist dat het anders niet goed
zou komen. Mijn psycholoog zei dat ik van overleven
weer terug moest naar leven. Die overstap was moeilijk. Ik moest fysiek afkicken van de adrenaline. Ik
kreeg als huiswerk om tien minuten gewoon op de
bank te zitten met een kop koffie. Dat kon ik dus niet.
Langzaamaan leerde ik luisteren naar mijn lichaam.
Nog steeds heb ik de neiging om weer als een dolle te
gaan rennen; grenzen bewaken is niet mijn ding. Maar
ik heb het nu wel eerder door dan vroeger.’
Désirée is niet meer gaan werken en werd volledig afgekeurd. ‘De druk van een werkgever kan ik gewoon niet
meer aan. Ik werk nu af en toe als zzp’er.’
Nieuwe balans
‘Ik heb geleerd om me af te vragen: hoe gaat het nou
eigenlijk met mij? Ik kies bewuster voor dingen waar
ik blij van word en energie van krijg. Ik besef dat ik
niet hoef te haasten; het maakt niks uit of je de was nu
ophangt of over tien minuten. Ik heb samen met mijn
gezin een nieuwe balans gevonden; mijn man is gitaarles gaan geven, waardoor er een betere verdeling is
van taken en verantwoordelijkheden. De druk van
werk is weggevallen en dingen die ik niet kan, zoals
’s avonds afspreken, doe ik ook niet meer. Ik ben meer
in evenwicht.’
Borstkankeractivist
Désirée heeft haar hart verloren aan de borstkankerwereld. Ze blogt, tweet, schrijft columns en is op vrijwillige basis actief voor BVN en Pink Ribbon. Met lotgenoten zette ze www.borstkankervragen.nl op. ‘Het geeft
enorme voldoening wanneer iemand door onze informatie meer grip krijgt op het behandeltraject. Daarnaast willen we graag vanuit patiëntperspectief dingen
veranderen. Wij hebben iets te vertellen dat andere par-
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Désirée heeft haar hart verloren aan de borstkankerwereld. Ze
blogt, tweet en schrijft columns.

tijen niet kunnen vertellen. Patiënten moeten hun rol
pakken!’
Gelukkiger
‘Ik ben nergens meer bang voor. Het leven is hoe dan
ook honderd procent dodelijk. Als je gaat piekeren over
alles wat kan gebeuren, heb je zeker weten een rotleven.
Angst brengt je nergens, het kost alleen maar energie.
Ik ben eigenlijk veel gelukkiger dan voor de borstkanker; ik leef nu dichter bij mezelf. Het is goed zo, beter
dan dit wordt het niet.’

Het motto van Désirée
Leef dicht bij jezelf, luister naar jezelf. Laat je niet leiden door
verwachtingen van alles en iedereen.

Haar raad
Zoek op tijd hulp bij je verwerkingsproces.

En het ritueel
Haha, ik heb geen rituelen; daar ben ik te opgefokt voor.

B Het blad over borstkanker
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Hoewel tepelbehoud soms mogelijk is, gaan bij een borstoperatie vanwege (mogelijke) erfelijke belasting of borstkanker de tepel en tepelhof vaak verloren. Kies je voor een borstreconstructie, dan kan een plastisch chirurg een tepel maken van je eigen huid. Daarna kun je de
gereconstrueerde tepel en tepelhof laten tatoeëren. Wil je of kun je geen tepel operatief laten
namaken? Dan kan een dermatograaf, gespecialiseerd huidtherapeut of tatoeagekunstenaar
een tepel en tepelhof tatoeëren. Tekst: Lilian Rippe ~ Illustratie: Van Lennep ~ Foto's: Claudia Willems, Angelique Houtkamp
Dit artikel kwam tot stand met medewerking van medisch dermatografiste Claudia
Willems, MUMC+, Zuyderland en Viecurie Venlo/Venray, Angelique Houtkamp,
tatoeagekunstenaar Salon Serpent Amsterdam en dr. M.A.M. Mureau, plastisch
chirurg en sectorhoofd Oncologisch Reconstructieve Chirurgie, afdeling Plastische en
Reconstructieve Chirurgie Erasmus MC Kanker Instituut.

e borst weer
compleet met een
tepeltatoeage
Waar kun je terecht?
Je kunt terecht bij een dermatograaf
die uitsluitend medische tatoeages
zet, bij een bevoegde huidtherapeut
die opgeleid is om medische
tatoeages te zetten en bij een
tatoeagekunstenaar die zijn
artistieke vaardigheden ook inzet
voor tepeltatoeages. Ook zijn er
schoonheidssalons met ervaring in
permanente make-up die tepeltatoeages aanbieden. Een tepeltatoeage
na een borstreconstructie is een
medische tatoeage. Iedereen die deze
zet, moet daarvoor een vergunning
hebben van de GGD. De vergunning
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zegt iets over het naleven van de
hygiëne, niets over de kwaliteit van
tatoeëren.

Oriëntatie
Voordat je beslist over een tepeltatoeage is het goed om je een beeld te
vormen van de mogelijkheden. Wil
je eerst een tepel middels een
operatie laten namaken of kies je
alleen voor een tatoeage? Door wie
laat je de tepel en/of tepelhof
tatoeëren? Raadpleeg je behandelend plastisch chirurg, bekijk foto’s
van het resultaat op de sites van de
verschillende behandelaars, en
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informeer bij mensen die je voor gingen.
Een goede tatoeage bootst het driedimensionale van een echte tepel na en is op een
afstand nauwelijks van een echte tepel te
onderscheiden.

Wanneer tatoeëren?
Bij een borstreconstructie met inwendige
prothese verandert de nieuwe borst meestal
niet meer van plaats; drie maanden is een
veilige marge om aan te houden voor het
zetten van een tatoeage. Bij een reconstructie met eigen weefsel kan de borst nog
zakken en wordt het weefsel in de loop der
tijd soepeler. Dan is het soms beter langer
dan drie maanden te wachten in verband
met de juiste plaatsing. Ook als je ervoor
kiest om eerst poliklinisch chirurgisch een
tepel te laten namaken van je eigen huid,
adviseren plastisch chirurgen deze pas na
ongeveer drie maanden met tepelhof in de
gewenste omvang en kleur te laten
tatoeëren.
Wanneer bij een enkelzijdige reconstructie
de andere borst nog aangepast wordt, is het
beter om te wachten tot de positie van
beide borsten vaststaat. Na bestraling is
het goed om te wachten tot de kwetsbare
huid hersteld is. In een enkel geval raadt de
plastisch chirurg een tepeltatoeage af,
bijvoorbeeld wanneer de huid over het
implantaat door oprekking te dun is
geworden. Je persoonlijke situatie en
wensen kun je vooraf met de betreffende
behandelaar bespreken.

Hoe werkt het?
Het tatoeëren van tepel en/of tepelhof
vindt in twee à drie keer plaats. Reken
voor een enkelzijdige tatoeage een uur
per keer, voor een dubbelzijdige anderhalf uur. Bij erg dunne huid zijn er meer
stappen nodig voor het gewenste
resultaat. Na elke behandeling heeft de
huid zes weken nodig om volledig te
genezen voor een volgende kleuring.
De behandelaar dompelt een steriele naald
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in kleurpigmenten, prikt met kleine gaatjes
deze kleurstof in de huid en tekent zo een
tepel op de gereconstrueerde borst. Bij een
enkelzijdige tatoeage wordt de kleur
bepaald aan de hand van de tepel op de
niet geopereerde borst. Is er geen tepel
meer dan is de huidskleur uitgangspunt
voor de kleurkeuze. De tepel wordt
donkerder ingekleurd, omdat de kleurintensiteit na zes weken afneemt. Bij een
reconstructie met eigen weefsel kan de
kleur dieper in de huid geprikt worden dan
bij een reconstructie met implantaat. Hoe
dieper de kleur ingebracht kan worden,
hoe langer deze houdt.
Een tepeltatoeage is een oppervlakkige
ingreep zonder narcose. Na een reconstructie met eigen weefsel zit er meestal
geen gevoel meer in de huid waardoor je
geen pijn voelt. Na een huidsparende
operatie met implantaat wel, waardoor
tatoeëren gevoelig kan zijn. Je kunt de huid
ter plekke met een vloeistof laten verdoven
of vooraf thuis een verdovingscrème
aanbrengen (op recept).

Enkelzijdige borstreconstructie met eigen
weefsel van de buik, tepelreconstructie en
-tatoeage

Enkelzijdige borstreconstructie met een
implantaat en tepeltatoeage

Risico’s, complicaties en nazorg
Tatoeage beschadigt de huid. Net als bij
een schaafwond bestaat dus kans op
infectie. Een onervaren tatoeëerder zou
in het implantaat kunnen prikken. In een
te dunne huid kan bij veel prikken een
groter gat in de huid ontstaan; dit komt
echter zelden voor. Eventuele allergie
voor bepaalde kleurpigmenten kun je
vooraf testen.
Bij twijfel of complicaties kan een medisch
dermatograaf in het ziekenhuis snel
overleggen met de plastisch chirurg. Bij
complicaties bij een praktijk buiten het
ziekenhuis of in de tatoeageshop word je
verwezen naar je huisarts. Voor een
voorspoedige genezing is hygiëne direct na
het zetten van een tatoeage belangrijk.
Douche gedurende twee weken maar kort,
en vermijd baden en saunabezoek twee

weken lang helemaal. Voorkom tot drie
maanden na plaatsing directe zon op de
tepeltatoeage of bescherm de huid met
factor 50 zonnecrème. De overige adviezen
voor genezing lopen uiteen.

Esthetisch resultaat
Wie voor een tepeltatoeage kiest, doet dit
omdat de tatoeage de gereconstrueerde
borst ‘af’ maakt. Alleen al het feit dat je
weer twee tepels ziet, camoufleert vaak
zichtbare tekenen van de operatie. Ook
bedekt de tatoeage het litteken meestal
(gedeeltelijk) waardoor het minder opvalt.
Van tatoeages die in de medische omgeving
gemaakt worden, wordt wel gezegd dat ze
onnatuurlijk ogen. De tatoeagekunstenaar
is artistiek onderlegd en zou meer gevoel
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‘Een tepeltatoeage
is een oppervlakkige
ingreep zonder
narcose’
Tepeltatoeage na tepelreconstructie

Dubbelzijdige tepeltatoeage zonder
gereconstrueerde tepels

Dubbelzijdige borstreconstructie met
eigen weefsel van de buik en tatoeage

Tepelreconstructie en tatoeage

Meer informatie
hebben voor een realistisch portret van een
tepel, met schaduw die hoogte en diepte
suggereert. Er zijn verschillen per behandelaar en het is een persoonlijke keuze door
wie je een tepeltatoeage laat zetten. Een
tatoeage vervaagt meestal op den duur, met
name als de kleur oppervlakkig is ingebracht, maar ook door zonlicht. Bijkleuren
kan altijd. Zonder medische indicatie kost
dit in een ziekenhuis 800 euro, daarbuiten
tot 400 euro.

Vergoeding zorgverzekeraar
Een tepeltatoeage na borstkanker wordt in
principe vergoed vanuit het basispakket, er
zijn echter een paar aandachtspunten. Voor
medische dermatografie moet je soms een
machtiging bij de zorgverzekeraar aanvragen. Ook als je in een buitenlands zieken-
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huis bent behandeld moet je een machtiging aanvragen.

 ij veel ziekenhuizen kun je een
B
informatiefolder over tepeltatoeage
downloaden

Verzekeraars willen een medische tatoeage
bovendien niet altijd vergoeden als je al een
chirurgische tepelreconstructie hebt gehad.
In de zorgverzekeringspolis staat of je recht
hebt op (gedeeltelijke) vergoeding van de
behandeling door een huidtherapeut. Soms
is voor de huidtherapeut een verwijzing
van de huisarts of medisch specialist nodig.
Kijk daarom vooraf in je polis of informeer
bij je zorgverzekeraar. Een tepeltatoeage
door een tatoeagekunstenaar (vanaf 400
euro) wordt niet door de zorgverzekeraar
vergoed.

≥ w ww.veiligtatoeerenenpiercen.nl
≥ www.huidtherapie.nl/dermatografie
- site van de Nederlandse Vereniging
van Huidtherapeuten. Je kunt zoeken op
huidtherapeut (plaats ingeven > daarna
filter ‘dermatografie’)
 ≥ www.borstkanker.nl/mogelijkheden_
bij_borstreconstructie
≥ www.b-bewust.nl/2_6_
tepelreconstructie_en_behoud

Meer foto's van tepeltatoeages vind je op

≥ www.salonserpent.com en
≥ www.claudiawillems.nl
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Een andere cultuur,
een andere blik op
borstkanker
Anderstaligen met borstkanker in Nederland
Nederland kent veel steunpunten waar je als borstkankerpatiënt terecht kunt met je vragen, zorgen en angsten.
Allochtone vrouwen en hun naasten maken er, om allerlei
redenen, maar mondjesmaat gebruik van. Omdat het hen
uit een ongewild isolement zou kunnen halen, wordt
geprobeerd om hen de weg te wijzen naar dit soort voorzieningen. Zoals Inloophuis Haaglanden op 19 september
2015 deed tijdens een interculturele ontmoetingsdag.
Tekst: Annelies Kant ~ Foto’s: Suzanne Blanchard

In het Inloophuis luisteren zo’n 75
belangstellenden naar het aangrijpende
verhaal van Mehmet Uygun van Stichting
Gezondheid Allochtonen Nederland
(SGAN). Zijn zoon Ali kreeg op zijn
twintigste kanker en kreeg te horen dat hij
nog zo’n drie maanden te leven had. Het
werd uiteindelijk zeven jaar. Ali besloot
verder niemand iets over zijn ziekte te
vertellen, zelfs zijn moeder niet. Samen
met zijn vader, die aanwezig was bij het
eerste gesprek met de arts, ging hij de
strijd aan. Ali had geen behoefte aan
huilende familieleden, is de verklaring van
vader Mehmet. Hij wist dat binnen hun
cultuur kanker wordt gezien als een
ongeneeslijke ziekte. Toen Ali na vier jaar
beter werd, wilde hij zijn naasten toch iets
meegeven. Hij vertelde uiteindelijk over
zijn ziekte. Hij wees erop dat je aan kanker
niet altijd direct doodgaat en dat het
belangrijk is om een patiënt te steunen. Zo
wilde hij kanker uit de taboesfeer halen,
het bespreekbaar maken.

38

Besmettelijk
Op de ontmoetingsdag komt vervolgens
Roxana Oropeza aan het woord. Al jaren
is zij vrijwilligster bij Mammarosa, een
organisatie die voorlichting over borstkanker geeft aan anderstalige en laaggeletterde vrouwen en lotgenotencontact stimuleert. Toen ze zelf borstkanker kreeg,
vroegen sommige familieleden waarom ze
dan ook bij Mammarosa naar binnen was
gegaan. Ze wist toch wel dat kanker
besmettelijk is?
Kennis
In Nederland wonen 800.000 eerste
generatie allochtone vrouwen boven de
19 jaar. Ieder jaar krijgen 1.300 allochtone vrouwen borstkanker (bron: www.
mammarosa.nl). Vaak weten zij niet
precies wat de ziekte inhoudt. Meer kennis
kan patiënten en hun omgeving helpen om
er beter mee om te gaan. Er zijn veel
voorzieningen, maar ook drempels om er
gebruik van te maken. Zoals gebrek aan

kennis (besmettelijk), geloofsovertuigingen (kanker als straf of beproeving van
God), schaamte en angst voor de ziekte en
voor reacties uit de sociale omgeving. En
ook de Nederlandse taal, want lang niet
alle voorlichting is in andere talen dan
Nederlands beschikbaar.
Hoofddoek
Moslima Fatima Batista, vrijwilligster
bij Mammarosa, ontroert de aanwezigen
in het Inloophuis met haar ervaringen
met borstkanker. Omdat haar man er
moeite mee had dat hun kinderen hun
moeders kale hoofd zouden zien, wilde
hij dat ze haar hoofddoek ook binnenshuis droeg. Dit deed ze uit respect voor
zijn gevoelens. Maar hierdoor kreeg ze
zelf het gevoel dat ze thuis zichzelf niet
kon zijn, dat ze stiekem moest doen.
Fatima besloot haar kinderen met
behulp van het informatieve boek voor
kinderen “Gewoon pech als je moeder
borstkanker heeft” te vertellen dat ze
borstkanker had en liet ze onder haar
hoofddoek voelen. Door de uitleg
konden de kinderen de ziekte een plaats
geven. En bij Fatima viel een last van
haar schouders, want ze kon nu thuis in
ieder geval zichzelf zijn. En haar man?
Toen hij inzag dat het voor Fatima zo
beter voelde, stond hij volledig achter
deze beslissing van zijn vrouw.
Zoek steun
Vanuit hun cultuur, opvoeding of religie
zijn veel allochtone vrouwen gewend om
niet over kanker te praten. Tijdens deze
interculturele ontmoetingsdag stond één
boodschap centraal: stap over deze
drempels heen en zoek steun als je daar
behoefte aan hebt. Dat kun je vaak goed
gebruiken, naast natuurlijk een behandeling en medicijnen. Voorkom dat je
geïsoleerd raakt en maak je ziekte
bespreekbaar. Ook al geloof je dat het
een beproeving is, iedereen heeft recht
op hoop.
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Tijdens de interculturele ontmoetingsdag stond één
boodschap centraal: stap over eventuele drempels heen en
zoek steun als je daar behoefte aan hebt.

Welke steunpunten zijn er?
Stichting Mammarosa geeft informatie over borstkanker in twaalf talen,
geschreven en gesproken, op de website en via een app. Mammarosa
organiseert voorlichtingen en lotgenotencontact. ≥ www.mammarosa.nl,
mailcontact via ≥ amsterdam@mammarosa.nl,
≥ rotterdam@mammarosa.nl, ≥ denhaag@mammarosa.nl
Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) geeft voorlichting en
verzorgt landelijk lotgenotencontact. Zij bezoeken ook individuele patiënten
thuis of in het ziekenhuis voor (geestelijke) steun en trainen behandelaars.
≥ www.sgan.nl

≥ www.kankerwiehelpt.nl is een website van IKNL (Integraal Kankercentrum
Nederland) met onder meer een handige hulpwijzer voor het vinden
van gespecialiseerde hulpverleners en begeleiders, ook voor nietNederlandstalige mensen.
In Inloophuis Haaglanden luisteren zo’n
75 belangstellenden naar de aangrijpende
verhalen van allochtone Nederlanders
over borstkanker.

Tolk- en Vertaalcentrum Nederland levert met 1500 tolken en vertalers
diensten in 130 talen, ook in ziekenhuizen. ≥ www.tvcn.nl
MammaeCare Body&Mind wil met zorgverleners en verwante organisaties
het taboe in Nederland en Suriname rondom (borst)kanker doorbreken.
≥ www.mammaecarebodyandmind.com
Duizend Moeders informeert multiculturele jongvolwassenen over het belang
van het bevolkingsonderzoek vanuit expertisecentrum Stichting Pharos
≥ facebook.com/DuizendMoeders
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Oncogen, voor mensen
met kanker in de familie
Mensen met een erfelijke of familiaire aanleg voor
borst- en eierstokkanker krijgen te maken met specifieke problemen. Daarom is afgelopen zomer Oncogen
opgericht, voor mensen met kanker in de familie.
Oncogen gaat de belangen van deze groep behartigen
en is onderdeel van Borstkankervereniging Nederland
(BVN), met een eigen naam en logo.
Tekst: Deborah Ligtenberg ~ Foto: Privé
Als je (mogelijk) een erfelijke of familiaire aanleg
voor kanker in de familie hebt, krijg je een heleboel op je bordje. Laat je je wel of niet testen?
Kies je voor intensief controleren of preventief
opereren? En als je als drager van een gemuteerd BRCA- of CHEK-2gen toch kanker hebt
gekregen, welke behandeling is dan het beste?
Jarenlang werden mensen met een erfelijke of
familiaire aanleg voor borst- en eierstokkanker
gesteund en geïnformeerd door BVN. Bijvoorbeeld door het tweejaarlijkse congres met een
groeiend aantal bezoekers. Vorig jaar waren
dat er vierhonderd, wat aangeeft dat er een
grote behoefte bestaat aan informatie en lotgenotencontact. Dit zette BVN aan het denken. De
conclusie is dat deze groep een eigen organisatie verdient, die er met Oncogen nu is.
Meer dan een medisch traject
Helaas wordt een familiaire of erfelijke aanleg
in de medische wereld vaak vooral gezien als
een traject van diagnose, controles en preventieve operaties. Daarbij wordt voorbijgegaan
aan het feit dat een genmutatie nooit overgaat.
Het komt steeds opnieuw op je pad. Bijvoorbeeld bij het verwerken van wat je is overkomen, bij een kinderwens en bij de vraag hoe je
aan je kinderen vertelt wat er aan de hand is.
Een andere pijnlijke constatering is dat er zes
medische richtlijnen zijn waarin erfelijke en familiaire borst- en eierstokkanker aan bod komen, maar niet eentje die álle aspecten belicht.
Ook zijn er vanuit patiëntenperspectief nog
geen kwaliteitscriteria geformuleerd waaraan
een expertisecentrum moet voldoen. Hierdoor
weet je als patiënt niet of je aan het juiste adres
bent. Dat moet anders. Héél anders. En dat kan
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alleen als erfelijke en familiaire aanleg voor
borst- en eierstokkanker de aandacht krijgen
die ze verdienen.
Specifieke informatie en belangenbehartiging
Een eerste stap in die richting is de oprichting
van Oncogen afgelopen zomer. Oncogen is onderdeel van BVN, maar heeft een eigen naam,
logo en website (in aanbouw). Die eigen identiteit is belangrijk, omdat bleek dat veel mensen
met erfelijke of familiaire aanleg zich niet thuis
voelen bij een kankerpatiëntenvereniging als
BVN, waar erfelijkheid niet centraal staat. Oncogen moet een krachtige naam naar buiten
toe worden; wie weet in de toekomst voor alle
soorten erfelijke aanleg voor kanker.

Zover is het nog niet. Voor nu maakt Oncogen
zich sterk voor belangenbehartiging en goede
informatie voor mensen met erfelijke aanleg
voor borst- en eierstokkanker. Zoals het informeren van familieleden van iemand die te horen heeft gekregen dat hij/zij BRCA of CHEK-2
mutatiedrager is. Op dit moment ligt die taak bij
de eerste persoon in de familie bij wie een genmutatie gevonden is. Dat is heel belastend.
Bovendien worden lang niet alle familieleden
bereikt. Oncogen vindt dat zorgverleners hen dit
uit handen moeten nemen. Verder maakt Oncogen zich er sterk voor dat zorgverleners goed
op de hoogte zijn van de verwijscriteria die aangeven wanneer je recht hebt om te worden
doorgestuurd naar een klinisch geneticus voor
DNA-onderzoek (verwijscriteria vind je op
www.brca.nl). Ook is Oncogen bezig met de
organisatie van een congres, dat op 9 april 2016
gehouden wordt (zie ook pag. 4). Houd de website in de gaten.

Oncogen in het kort
• Oncogen is onderdeel van BVN
•O
 ncogen publiceert informatie op www.brca.nl
en www.oncogen.nl (in aanbouw)
• Je kunt Oncogen ook volgen op Twitter @OncogenNL en Facebook - Oncogen, als
kanker in je familie zit
• Oncogen is ook betrokken bij de lotgenotenFacebookgroep BRCA en CHEK 2 NL
• Wil je Oncogen steunen? Word dan lid van BVN
en vink de optie ‘Oncogen’ aan.

Familiair of erfelijk

De drijvende kracht van Oncogen:
Caroline Willems (boven links), Anne Klein Breteler,
Deborah Ligtenberg, Désirée Hairwassers
(onder links), Floortje van der Heijden.

Je spreekt van erfelijke borst- en/of
eierstokkanker als er een erfelijk defect
(mutatie in een bepaald gen) is aangetoond
met DNA-onderzoek. Van familiaire borst- en/
of eierstokkanker wordt gesproken als er in
een familie vaker borst- en/of eierstokkanker
is voorgekomen dan dat je op grond van de
bekende bevolkingsrisico’s zou verwachten,
zonder dat er een gendefect is aangetoond met
DNA-onderzoek.
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De naakte waarheid

Ik voel me kaal
zonder borst
Borstkanker laat zijn sporen na, van
binnen en van buiten. Vrouwen en
mannen vertellen zonder opsmuk over
de nieuwe relatie met hun lichaam.

Babette Duller (50)

Borstkanker Babette kreeg tien jaar geleden
hormoongevoelige borstkanker.
Behandeling Haar rechterborst is verwijderd, en zij
kreeg bestralingen, chemotherapie en meer dan
vijf jaar antihormonale therapie.
Coldcap Zij was een van de eerste patiënten die een
coldcap kreeg tijdens de chemotherapie. Het werkte
en zij behield een deel van haar haar.

Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto: Robin de Puy
‘Mijn moeder is aan borstkanker overleden. Als
puber heb ik haar ziekte heel bewust meegemaakt. Toen ik tien jaar geleden op mijn veertigste zelf borstkanker kreeg, heb ik laten testen
of ik een erfelijke genafwijking heb, dat bleek
niet het geval. Het lijkt stomme pech. Het idee
dat mijn rechterborst verwijderd moest worden
en ik wakker zou worden zonder vond ik niet zo
schokkend. Ik had dat immers bij mijn moeder
al gezien. Na de operatie was ik alleen maar blij
dat ik kon blijven leven.’
Het leven door laten gaan
‘Van de chemotherapie ben ik wel heel ziek geweest, dan hield mijn man ons gezin met drie
kinderen (toen 9, 11 en 13) draaiend. Maar toch,
die hele behandeling, inclusief bestralingen en
hormoonpillen… Het voelde voor mij alsof ik een
griepje had en snel weer beter zou worden.
Dankzij een coldcap, ik was toen een van de
eersten, viel gelukkig niet al mijn haar uit. Ik
droeg een doekje en liet de echte plukjes er onderuit steken. Ik heb het leven door laten gaan.
Na meer dan een jaar realiseerde ik me pas dat

B van Borstkankervereniging Nederland

het best erg was wat ik had gehad. Toen was ik
even stil! Maar ook daarna ging ik weer gewoon
door. Ik ben nou eenmaal een doordouwer.’
Mooie slanke vingers
‘Wel voelde ik me kaal zonder borst. En nog
steeds vind ik dat niet prettig. De huid is op die
plek ook beschadigd door de bestraling. Een
reconstructie heb ik niet laten doen. Ik kan het
me vanwege mijn eigen bedrijf niet permitteren
om te moeten revalideren, maar ik wil het ook
niet. Ik zie enorm op tegen zulke heftige operaties en het risico op ernstige complicaties. Mijn
uitwendige prothese draag ik altijd, en ik doe er
alles mee: hemdjes dragen in de zomer, zonnen
op het strand. Alleen naar de sauna ga ik niet
meer. Mijn borsten waren gelukkig niet mijn
meest vrouwelijke lichaamsdeel. Dat zijn mijn
handen, ik heb namelijk lange, slanke vingers.’
Machteloos
‘Mijn man en ik konden niet goed praten; niet
over het ziek zijn en wat het met mij en hem
deed, en niet over intimiteit. We waren op dat

moment allebei ziek. Ik van de borstkanker en
hij leed aan depressies en lag geregeld op bed.
Ook mijn oudste zoon had het heel zwaar; hij
wilde niet praten, ging van school en liep weg
van huis. Uiteindelijk zijn mijn man en ik uit elkaar gegaan. Daarbij speelde de borstkanker
zeker een rol. Het mislukken van mijn relatie is
wel mijn grootste verdriet in verband met de
borstkanker.’
Iets raars doen
‘Na mijn herstel wilde ik iets raars doen, iets dat
ik anders niet zou hebben gedaan. Toen heb ik
een kerkuil genomen. Ik doe al lang vrijwilligerswerk met dieren. Dat het juist een uil is geworden, kwam toevallig op mijn pad. Een vriendin
had een kerkuil die kuikens kreeg. Eentje daarvan woont nu bij mij in een volière. Hij is heel
tam, ik geef presentaties met hem op scholen.
Hoe dan ook heb ik meer ruimte voor hobby’s
gemaakt. Ik kan nu beter afstand nemen dan
vroeger. Mijn lat ligt niet meer zo hoog.’
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Rectificatie
In B nummer 14 hebben wij in
het artikel ‘Onmisbare schakel
in het mammateam’ op
pagina 13 een overzicht van
de samenstelling van het
mammateam laten zien. Dit
ter ondersteuning van het
artikel dat met name ging over
de verpleegkundige zorgprofessionals. In het schema
hebben we echter niet alle
professionals genoemd die
kunnen bijdragen aan de
diagnose, behandeling,
begeleiding en ondersteuning
van de patiënt. Alsnog
noemen we daarom:

(nurse practitioner mammacare)

Concept en Realisatie
BVN en Meander Media

Eindredactie
Esther Smid – Tekst & Eindredactie

Art direction, vormgeving
en beeldredactie
Van Lennep, Amsterdam

Druk

• laboranten in diverse
disciplines (radiologie,
nucleaire geneeskunde,
radiotherapie, laboratorium)
• doktersassistenten
• onderzoekers
De samenstelling van het
mammateam en ook de
benaming van de genoemde
professionals kan verschillen
per ziekenhuis.
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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 (in 2016 ook www.oncogen.nl)

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

Telefonisch
De Ervaringslijn is te bereiken op maandag, woensdag
en vrijdag van 10.00-12.30 uur via telefoonnummer
(030) 291 72 20.
Digitaal
Via de databank kun je in contact komen met iemand
die een vergelijkbare ervaring heeft gehad. Aanmelden kan met een e-mail naar info.databank@borstkanker.nl of via ≥ www.borstkanker.nl/databank
Via de knop ‘stel je vraag’ op de website van BVN of
met een e-mail naar vraag@borstkanker.nl kun je alle
vragen stellen waarop je het antwoord niet kunt
vinden. Ook over erfelijkheid en specifieke onderwerpen zoals late gevolgen (o.a. vermoeidheid en
zenuwpijn), mannen met borstkanker of uitgezaaide
borstkanker.

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

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

@brca.nl


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

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

≥ www.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.

Agenda borstkanker
Een overzicht van uiteenlopende activiteiten die in heel
Nederland worden georganiseerd voor (ex)borstkankerpatiënten of mensen die erfelijk belast zijn.
≥ www.borstkankeragenda.nl


Borstkankervereniging Nederland werkt samen met en
wordt gefinancierd door:

≥ www.borstkanker.nl/serviceteam
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v.l.n.r.: Babette Duller, Bodine Koopmans,
Ina Burggraaf, Nicole Duller

EEN MOOI FIGUUR
Volgens haar vriendinnen en zus is Babette kleurrijk, kijk maar naar haar altijd blauwe kleding.
Maar ook van binnen: ze verrast, is creatief en vol
levensvreugde. Bodine, Ina en Nicole noemen bovendien alle drie haar ongelofelijke kracht. Bodine:
‘Ik wist dat Babettes moeder en haar oma borstkanker hadden gehad. Eigenlijk maakte ik me al
heel lang zorgen. Toen iemand van onze kleicursus
de diagnose kreeg, liet Babette zich ook weer
checken. Ik vond het een complete shock toen ze
ziek bleek te zijn. Babette had het veel meer op een
rijtje.’ Ina: ‘Ik vroeg me af hoe het allemaal moest.
Babette reageerde veel laconieker dan
ikzelf.’ Zus Nicole raakt opnieuw geëmotioneerd als ze aan het moment terugdenkt: ‘Voor
mij herhaalde de geschiedenis zich. Eerst mijn
moeder, toen Babette. Er kwam geen woord uit
haar, maar ik zag haar verdriet en de onmacht.’
Uitlaatklep
Het is niet dat Babette geen problemen of verdriet
vanwege haar borstkanker kent of kende, maar ze
Meer over Babette op de voorkant en op pagina 41.

Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto: Eline Hensen ~ Visagie: Nies Draisma

reageert af door lol te trappen. Ina: ‘De ritjes in de
taxi op weg naar de bestraling waren legendarisch. We begonnen al te gieren van het lachen
voordat we instapten; en in het ziekenhuis gingen
we gewoon door. Het ging nergens over, maar het
had ook iets moois. Het was echt een feestje. En
Babette was degene die dat feestje maakte!’ Bodine: ‘Babette zocht bewust afleiding. We gingen regelmatig borrelen, leuke dingen doen en vooruit
plannen om meer leuke dingen te doen. Om de
twee jaar gaan we samen naar een keramiekbeurs in Engeland. Tijdens de eerste reis na de operatie liepen we bij wijze van symbool ook nog over
Devil’s Bridge in Wales. Zo van ‘deze devil overwinnen we!’.
Dichtbij
Nicole: ‘Als zussen verschillen wij heel erg. Ik vind
het fijn om gevoelens te delen. Babette is sterk en
kiest ervoor om een masker op te houden; althans
zo voelt het voor mij. Maar van binnen is zij zacht
en lief, dat geeft onze band een gouden randje. Zij
wilde bijvoorbeeld niet dat ik bij de chemo’s was,
terwijl ik er juist voor haar wilde zijn. Toen bedacht ik

dat ik haar een armband zou geven met schakels.
Voor iedere chemo zocht ik, vaak met haar kinderen, een nieuwe kraal voor haar uit. Die armband
droeg Babette tijdens alle chemo’s; zo waren we
toch bij haar.’ De armband groeit nog steeds, op
mooie en moeilijke momenten komt er een kraaltje
bij, en op die momenten draagt Babette hem ook.
Bodine: ‘Voor mij was het bijzonder toen ik Babette
bloot mocht fotograferen, in het kader van mijn opleiding. Het thema was ‘de confrontatie’. Als fotografe kon ik haar geopereerde lijf op afstand bekijken. Die fotoshoot was goed voor de acceptatie,
ook voor mij. Als je een mooi mens ziet, dan is een
litteken niet meer belangrijk.’
Margrietje
Nicole: ‘Babette is een soort margrietje. Je loopt er
overheen, je maait het… en toch komt het gewoon
weer op. Haar ondernemingszin en doorzettingsvermogen zijn enorm. Ik wens dit margrietje een
veld vol klavertjes vier.’ Ja, dit margrietje heeft het
allemaal wel op een rijtje, volgens haar naasten.
Een mooi figuur is ze. Kwetsbaar, veerkrachtig en
meestal gekleed in het blauw.

