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voorwoord

BVN-nieuws

Late gevolgen mogen
niet van zelfsprekend zijn

Bezoek de nieuwe website van BVN.
F www.borstkanker.nl

Vorig jaar vroegen we via B-force in hoeverre jullie blijvende lichamelijke en emotionele klachten ervaren vanwege de behandelingen(en) van borstkanker en welke dat zijn. De vele antwoorden bevestigden onze indruk dat dit onderwerp erg
leeft. Bijna iedereen heeft wel op de een of andere manier (tijdelijk) last. Ook zijn
er veel vragen over. Voor velen hebben de late gevolgen van behandelingen zelfs
iedere dag een enorme invloed op hun leven.
Naar aanleiding van die duidelijke signalen is Borstkankervereniging Nederland
in actie gekomen. We hebben samen met ervarIngsdeskundigen een expertgroep
‘Late gevolgen’ opgezet. De leden van de expertgroep hebben inmiddels ontzettend veel werk verzet. Ze hebben in samenwerking met medisch specialisten over
verschillende late gevolgen dossiers gemaakt en op de site gepubliceerd. Er is
een checklist gemaakt en dit jaar is onder regie van de expertgroep een notitie
geschreven over hoe BVN de komende jaren extra aandacht kan schenken aan
de late gevolgen van behandelingen. Deze notitie is besproken in de ledenadviesraad, de medische adviesraad, het bestuur, het team en in de algemene ledenvergadering. Er is breed in de vereniging over gesproken, waarna de aanvullingen
werden verwerkt. En nu dus een speciale editie van B die helemaal gewijd is aan
late gevolgen. Deze kon alleen tot stand komen in nauwe samenwerking met de
leden van de expertgroep ‘Late gevolgen’.
Ook het komende jaar blijft dit een van onze speerpunten omdat er nog zo veel
winst te behalen valt. BVN vraagt actief aandacht voor het thema omdat we het
belangrijk vinden dat behandelaars vooraf met patiënten spreken over de vooren nadelen van behandelingen en de mogelijke consequenties op lange termijn.
Alleen zo kan iedere patiënt goed geïnformeerd een keuze maken voordat behandelingen starten. We willen ook voor het voetlicht brengen wat patiënten zelf
kunnen doen om klachten te verminderen en stimuleren dat er meer onderzoek
gedaan wordt naar hoe late gevolgen kunnen worden voorkomen.
Met warme groet,
Lieke Steinmeijer
Steinmeijer@borstkanker.nl
Directeur BVN

B-force
Wie doen mee aan B-force? We hebben de
achtergrondgegevens van onze deelnemers samengevat in een figuur.
Kijk op F www.bforce.nl/deelnemers
Wil je zelf ook meedoen? Ga dan naar
F www.bforce.nl/doe-mee
Roze Lintje
Wil je weten welke ziekenhuizen een Roze
Lintje hebben gekregen? Ga naar de
F www.monitorborstkankerzorg.nl en
kies bij de kenmerken voor 'patiëntenervaringen' en dan voor 'lintje voor
patiëntgerichte zorg'.

Voor in de agenda
Dit is een greep uit het aanbod in oktober/
borstkankermaand die dit jaar thema
'Late gevolgen' heeft.
3 oktober - Informatieavond 'Hormoontherapie en seksualiteit', in Brielle.
6 oktober - Thema-avond gevolgen van
borstkanker 'Anders, maar toch verder', in
het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.
8 oktober - Borstkankersymposium 'Je
staat er niet alleen voor', in Putten. Kijk op
www.borstkanker.nl/actie. Als je nu lid
wordt van BVN, krijg je gratis toegang!
12 oktober - Anti-opvliegerslunch in Tiel.
12 oktober - Thema-avond late gevolgen,
in Roermond.
22 oktober – ‘Verder met je nieuwe ik’. Een
nieuw evenement van Stichting Borstkanjer
voor vrouwen die borstkanker hebben
gehad, in Amersfoort.
25 oktober- Thema-avond uitzaaiingen, in
Terneuzen.
18 november- Netwerkdag over Nazorg
voor actieve leden van BVN.
Een compleet agendaoverzicht vind je op
F www.borstkankeragenda.nl
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van Borstkankervereniging Nederland

De late gevolgen van borstkanker, daarover heb ik het met mijn artsen nauwelijks gehad. Ik denk ook niet dat ik me er iets van aangetrokken had. Vlak na de diagnose borstkanker was er voor mij maar
één ding dat telde: overleven.
Ze kwamen natuurlijk wel, die late gevolgen. Gewrichtsklachten,
extra kilo’s, verminderd libido, opvliegers, chemobrein, lymfoedeem; ik heb er nog steeds allemaal last van en mijn omgeving ook.
Maar de gevolgen werden wel bespreekbaarder.
In het begin vond ik het heel vervelend om de haverklap een opvlieger te krijgen. Ik zag mensen verbaasd kijken hoe ik met een zwetend rood hoofd mijn vestje voor de zoveelste keer uit - en even later weer aan deed. Tegenwoordig kondig ik onmiddellijk aan dat ik
even naar buiten ga omdat ik een opvlieger voel opkomen. Handig
ook om uit een saai gesprek te ontsnappen!
Ik vind het belangrijk dat mijn uitwendige prothese recht zit. In het
begin vroeg ik stiekem aan mijn man of aan een van mijn dochters
of alles nog goed zat. Met andere mensen had ik het daar niet over.
Maar ook daarin ben ik tegenwoordig makkelijker. Laatst had ik op
Vlieland gezwommen met twee vriendinnen. In mijn oude prothesezwempak. Toen we weer bij de tent kwamen, fluisterde een van
mijn dochters: ‘Mam, je tiet zit scheef…’
‘Waarom hebben jullie dat niet gezegd?!’, riep ik tegen mijn vriendinnen.
Voor het schrijven van deze column vraag ik aan mijn man of ik nog
last heb van andere dan bovengenoemde late gevolgen. ‘De ouderdom is bij jou versneld ingezet’, zegt hij. ‘Je hebt een slechter gehoor
en slechter zicht’. ‘Huh?!’ reageer ik verbaasd. ‘O, en een slechter
geheugen’, lacht hij.

over Esther
Esther Smid (1968) is freelance journalist
en eindredacteur. In 2008 kreeg ze op
40-jarige leeftijd borstkanker. Na alle
behandelingen maakte ze samen met
haar tweelingdochters een informatief
kinderboek: Gewoon Pech als je moeder
borstkanker heeft. In deze column
beschrijft ze hoe ze het gewone leven
weer oppakt en welke invloed borstkanker daar nog op heeft.

3

Had ik maar…
meer geweten over
de late gevolgen!?
Tekst: Lilian Rippe ~ Foto’s: Martijn de Vries

‘Het verbaast me
nu dat ik niet op
meer informatie
heb aangedrongen’
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Ineke Wester (61) had misschien een minder
zware behandeling gewild ten gunste van de
kwaliteit van haar leven
‘Na de diagnose borstkanker op mijn 43ste
was ik behoorlijk uit het veld geslagen en
wilde meteen geopereerd worden. Tijdens
de operatie zijn ook mijn okselklieren verwijderd en bij pathologisch onderzoek bleek het
snijgebied niet tumorvrij. Daardoor kwam er
naast radiotherapie nog een pittige chemotherapie bij. De oncoloog besprak alleen de directe bijwerkingen van de chemobehandeling,
niet de eventuele blijvende gevolgen.
Normaal gesproken slaap ik er graag een
nachtje over voordat ik een beslissing neem.
Toen niet. Achteraf ben ik verbaasd dat ik
toen niet op meer informatie heb aangedrongen en niet op zoek ben gegaan naar lotgenoten. Een extreme vermoeidheid verraste me
toen ik weer aan het werk ging. Vermoedelijk
de chemo, maar ook de bestraling in het gebied van hart en longen, hebben ervoor gezorgd dat ik mijn conditie niet goed meer heb
kunnen opbouwen. De bedrijfsarts adviseerde me het herstel de tijd te geven en in gesprek
te gaan met een psycholoog. Prima gesprekken, maar zonder effect op de vermoeidheid.
Ik werkte 32 uur en heb mijn werkweek met
langdurige re-integratie uiteindelijk tot 22
uur kunnen opbouwen. Hoewel ik goed heb
leren omgaan met de vermoeidheid en toch
weer veel kan doen, heb ik nog wel moeite
met concentreren en nieuwe dingen leren.
En ik moet me meer inspannen bij mijn werk.
Ik maak mijn eigen keuzes en stuit daardoor
soms nog steeds op onbegrip in de werkomgeving en sociale kring. Eerder kon ik een
verjaardagsfeestje op een zaterdagavond
soms gewoon niet opbrengen. Mensen namen me dat kwalijk. “Je bent nu toch beter”,
zeiden ze dan.
Als ik het over mocht doen, zou ik willen
weten wat me te wachten staat na een behandeling. En ook hoeveel extra kans er is
op een recidief of uitzaaiingen wanneer ik
die behandeling niet zou doen. Ik zou eerder
contact zoeken met lotgenoten en zelf actief
informatie zoeken. De arts zou een ‘time out’
moeten stimuleren om te kunnen nadenken.
De behandelkeuze wordt dan ook míjn beslissing. Nu heb ik het gevoel dat ik de zwaarst
mogelijke behandeling heb gekregen met
overleven als enige doel. Zonder aandacht
voor de kwaliteit van leven.’
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dubbelportret
Anne-Marie van de Haterd (34) zou waarschijnlijk dezelfde keuze maken
‘Ik was 29 jaar, was net bevallen van een
tweede zoontje, toen ik de diagnose borstkanker kreeg. Mijn borst was hard, gezwollen en vuurrood. De gedachte aan stuwing
lag voor de hand, maar het bleek een tumor
van wel acht centimeter met uitzaaiingen in
de lymfklieren. Mijn zoontje was inmiddels
tien weken oud, zijn broertje drieënhalf jaar.
Binnen twee weken kreeg ik de eerste van
zestien chemobehandelingen. Daarna volgde een borstamputatie en okselkliertoilet,
25 bestralingen en een nabehandeling met
Herceptin. Ik heb kordaat met alle behandelingen ingestemd. Ik had maar één doel:
overleven. De chirurg en mammacareverpleegkundige stonden uitgebreid stil bij de
amputatie en de psychische gevolgen ervan,
maar nauwelijks bij de gevolgen van het okselkliertoilet. En vermoedelijk is er veel langs
me heen gegaan bij de informatie over de
chemobehandeling. Zelf zocht ik weinig op.
Nu zou ik ook Facebooken met lotgenoten
van mijn leeftijd. Toen dacht ik de dokters
hebben ervoor geleerd, dus die weten het wel.
Ik wilde het allemaal, hoe meer hoe beter.
De adviezen besprak ik met mijn partner
en familie, maar niemand kon wat aan mijn
besluit veranderen. Anderhalf jaar was ik
in behandeling. Een zware tijd, waarin ik
bovenal mama van een baby en een peuter
was en de chemo’s er effe bij deed. Gelukkig
had ik veel hulp. Nu, vierenhalf jaar verder,
is de tumor weg maar heb ik veel last van
lymfoedeem. Ik ben moe, vergeetachtig en
kan me slecht concentreren. Ondertussen
ben ik afgekeurd voor mijn werk in de gehandicaptenzorg, mijn lust en mijn leven.
Ik solliciteer naar ander werk. Het is dubbel:
ik ben blij dat ik nog leef, maar het is heftig
om dagelijks pijn te hebben. Temeer omdat
een okselkliertoilet mogelijk niet nodig was
geweest. Na de operatie bleek namelijk dat
de tumor en de uitzaaiingen al weg waren
door de chemo. Soms denk ik: hadden ze me
na de chemobehandeling maar opnieuw onderzocht. Vermoedelijk had dit mijn besluit
niet veranderd. Ik wilde overleven en geen
risico nemen met een baby en een zoontje
van drieënhalf.’

van Borstkankervereniging Nederland

‘Vermoedelijk had
het mijn besluit niet
veranderd als ik meer
had geweten’
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Voorkom
overhaaste
beslissingen

Op tijd nadenken over de gevolgen
van borstkanker(behandeling) is belangrijk, vindt Borstkankervereniging
Nederland. Dat begint al direct na de
diagnose, wanneer je besluiten moet
nemen over de behandeling. Daarom
neemt BVN deel aan het project
“Time-out en gedeelde besluitvorming
bij mensen met borstkanker” en pleit zij
voor extra bedenktijd om stil te staan bij
jouw wensen, waarden en voorkeuren.
Tekst: Annelies Kant ~ Illustratie: Els Vrints

D

oor alle nieuwe informatie die op je
afkomt en de heftigheid van de diagnose, voelen veel borstkankerpatiënten druk. Velen zijn geneigd om de arts te
volgen. Later kan er een gevoel ontstaan van
“had ik maar”. Had ik bij het behandelplan
maar doorgevraagd over de voor- en nadelen
van de behandeling… Had ik me maar meer
in die andere optie verdiept…
Het project “Time-out en gedeelde besluitvorming bij mensen met borstkanker” zoekt
uit hoe patiënten het beste tot een weloverwogen beslissing over hun behandeling komen, zonder iets te overhaasten. Helpt extra
tijd na de diagnose bijvoorbeeld om weer tot
jezelf te komen voordat je alle informatie
krijgt over de behandelmogelijkheden? En
helpt even rust na alle informatie over de behandelmogelijkheden voordat de beslissing
over de behandeling genomen wordt? Hoe
kunnen patiënt en arts meer in gezamenlijkheid over de behandeling beslissen?
Het idee is dat extra bedenktijd patiënten
ruimte en rust geeft om de diagnose en de
informatie over de behandelopties te verwerken. Wanneer je de voor- en nadelen en
de mogelijke late gevolgen van de behande-

6

BVN-project

lingen op een rij zet, kun je bij jezelf te rade
gaan: wat betekent dit voor mij? Wat is voor
mij belangrijk? Als je samen met je arts kunt
wikken en wegen komt een beslissing tot
stand waar je achter staat.
Samen beslissen
Een goede beslissing over je behandeling
vraagt vaak om meerdere gesprekken met
zorgverleners. Of dat gesprekken zijn met de
huisarts, oncoloog, chirurg of verpleegkundig specialist, is aan de patiënt. In veel gevallen is er tijd voor time-outs. Onmiddellijk
starten met de behandeling is namelijk lang
niet altijd nodig. De rol van de zorgverlener
is duidelijk: aangeven dat er tijd is om na te
denken en om samen een keuze te maken.
Patiënten hebben geen regie over hun ziekte, maar wel over hoe zij ermee omgaan. Het
kan fijn zijn om samen met de behandelaar
te beslissen en op die manier meer grip op
je leven te behouden, ook al ben je patiënt.
Wat de beste beslissing is, verschilt per individu. Daarom is het belangrijk dat patiënten
duidelijk hun situatie en wensen inbrengen.
Is er bijvoorbeeld een kinderwens? Gebruik
je een arm veel of weinig? Alleen door de

zorgverlener relevante persoonlijke informatie over je achtergrond en leef- en werksituatie te geven, kan deze specifiek ingaan
op je persoonlijke wensen en situatie. De
behandelaar zou zelf ook vragen moeten
stellen om te weten wie de patiënt is, om zo
te komen tot maatwerk. De medisch expert
kan de voor- en nadelen blootleggen van de
verschillende behandelingen en behandelopties. De patiënt is expert wat betreft haar
of zijn eigen leven. Samen zijn ze idealiter
een team, waarin ze als gesprekspartners
gelijkwaardig zijn, maar qua inhoudelijke

‘In veel gevallen is er
tijd voor time-outs.
Onmiddellijk starten met
de behandeling is lang niet
altijd nodig’
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expertise verschillen. Het resultaat is een
behandelplan op maat dat past bij een specifieke patiënt en waar zowel zorgverlener als
patiënt achter staan.
Geen blauwdruk
Het project “Time-out en gedeelde besluitvorming bij mensen met borstkanker”
schrijft niet voor hoe een bedenkpauze eruit
moet zien. Ook niet hoe vaak er een gesprek
plaatsvindt of wanneer. Wel is beschreven
welke stappen je moet zetten om samen te
beslissen (zie de illustratie). Het doel is om
rust en ruimte te creëren wanneer er nieuws
is dat mensen (emotioneel) raakt en waarbij vervolgens een beslissing moet worden
genomen op basis van meerdere opties met
elk hun eigen voor- en nadelen. Daarbij is het
ook mogelijk om hulpmiddelen aan te bieden
zoals een keuzehulp of B-bewust.
Voortgang project
Theoretisch weet iedereen wel hoe het zou
moeten, maar onderzoek toont aan dat de
praktijk vaak achterloopt. Om de nieuwste
inzichten ook in de praktijk te gebruiken is
het project “Time-out en gedeelde besluitvorming bij mensen met borstkanker” in het
leven geroepen. Zorgverleners in de deelnemende ziekenhuizen onderzoeken of ze
de noodzakelijke stappen zetten om tot een
besluit te komen. Daaruit kan blijken dat een
ziekenhuis zijn werkwijze moet aanpassen.
Zo moet men misschien andere behandelopties aanbieden, beter naar de wensen en
voorkeuren van patiënten vragen en timeouts inbouwen om overhaaste beslissingen
te voorkomen. Ziekenhuizen krijgen hierbij
hulp en training. Gesprekken met patiënten worden opgenomen en beoordeeld. En
patiënten worden naar hun ervaringen gevraagd. Hebben zij in deze opzet het idee
dat het behandelplan in goed overleg tot
stand is gekomen? En hebben ze voldoende
tijd ervaren om tot een besluit te komen?
Ook medewerkers van ziekenhuizen worden
geïnterviewd. Aan het eerste deel van het
project nemen vijf ziekenhuizen deel: UMC
Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Tergooi Ziekenhuizen en Ziekenhuis Rivierenland Tiel. Het project wordt
uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van
de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënteorganisaties. De eerste resultaten worden verwacht in februari 2017.

van Borstkankervereniging Nederland

Samen beslissen, hoe doe je dat?
Samen beslissen is een proces in vier stappen
(afgeleid van A.Stiggelbout, 2015):


1. Keuze.
De zorgverlener informeert de patiënt dat er een besluit
genomen moet worden waarbij meerdere mogelijkheden zijn.
De arts vertelt hoeveel tijd er is om dit besluit te nemen.
2. Opties.
De zorgverlener bespreekt met de patiënt alle opties met de
daarbij behorende voor- en nadelen, inclusief ‘niets doen’.
3. Voorkeur.
De zorgverlener en de patiënt nemen de rust en de ruimte om
de voorkeuren van de patiënt te bespreken. De zorgverlener
ondersteunt de patiënt in het wikken en wegen ten aanzien van
wat de patiënt belangrijk vindt voor zijn/haar leven.
4. Besluit.
De zorgverlener en de patiënt bepalen welke rol de patiënt in
de beslissing wil spelen, nemen samen een besluit of stellen
het uit en regelen een vervolg.

BVN-project
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Late gevolgen van borstkanker

Hoe vroeger
de aandacht,
hoe beter

De behandeling van borstkanker of
preventieve behandelingen bij erfelijke
belasting zijn vaak niet zonder gevolgen.
Sommige klachten treden tijdens de
behandeling op, en sommige verdwijnen
ook weer zodra de behandeling stopt. Als
klachten na afloop van een behandeling
nog steeds bestaan of later optreden,
noemen we deze late gevolgen. Sommige
klachten, zoals hartfalen, kunnen zich
zelfs jaren later nog manifesteren.
Tekst: Mirjam Bedaf

M

eer mensen overleven borstkanker en leven daarna lang(er) door.
Hierdoor ontdekken we steeds
meer over de mogelijke gevolgen die de diagnose en behandeling van borstkanker op
lange termijn kunnen hebben. Dit noemen
we ‘late gevolgen’. Hieronder verstaan we
langdurige veranderingen op psychisch en/
of lichamelijk gebied, waardoor het dagelijks
functioneren belemmerd wordt. Late gevolgen kunnen ontstaan door de borstkanker
zelf en door de behandeling. Veel mensen
ervaren lichamelijke of psychische klachten
die het dagelijks leven behoorlijk belemmeren. Gelukkig is hier ook bij zorgverleners
steeds meer aandacht voor.
Cijfers
Mogelijke late gevolgen die kunnen optreden
na (behandeling van) borstkanker zijn onder
andere vermoeidheid, cognitieve klachten
zoals geheugen- en concentratiestoornissen
(‘chemobrein’), pijn waaronder neuropathie
(zenuwpijn), slaapproblemen, lymfoedeem,
negatieve emoties (angst en depressie),
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overgangsklachten en seksuele problemen,
hart- en vaatziekten (hartfalen, hartinfarct
of pijn op de borst) en andere vormen van
kanker, in het bijzonder long- en slokdarmkanker.
Borstkankervereniging Nederland (BVN)
heeft vorig jaar door middel van een
B-force-enquête cijfers over late gevolgen
verzameld. Hieruit blijkt dat vermoeidheid
(62%) het vaakst wordt gemeld als klacht.
Ook cognitieve klachten (54%), pijn (50%)
en slaapproblemen (46%) komen vaak voor.
Zie voor het volledige overzicht de figuur
hiernaast. Deze cijfers moeten worden gezien als indicatie omdat de enquête niet
representatief was voor alle borstkankerpatiënten in Nederland.
Weinig kennis
Late gevolgen worden niet standaard geregistreerd, dus hoe vaak welke klacht onder
borstkankerpatiënten een bepaald aantal
jaren na de behandeling voorkomt, is niet
eenduidig bekend. Het is belangrijk dat mogelijke late gevolgen herkend en vroegtijdig

opgespoord worden. Klachten worden namelijk vaak door (ex-)patiënten zelf en huisartsen niet direct in verband gebracht met
de behandeling tegen borstkanker, of juist
wel terwijl er toch geen relatie is.
Ook is niet altijd te achterhalen of een bepaalde klacht gevolg is van de behandeling in
verband met borstkanker. Erfelijke aanleg,
leeftijd, andere ziekten en leefstijl kunnen
de klacht (mede) veroorzaakt hebben. Stel
dat iemand twintig jaar na de behandeling
van borstkanker met antihormonale therapie ook baarmoederkanker ontwikkelt, dan
kan dat een gevolg zijn van de behandeling,
maar het kan ook zijn dat de kans verhoogd
was door andere risicofactoren die gelden
voor zowel borstkanker als baarmoederkanker zoals kinderloosheid. Het optreden van
gezondheidsproblemen na borstkankerbehandeling kan ook gewoon nare pech zijn.
Bij klachten die het meest optreden, zoals
extreme vermoeidheid en concentratieproblemen, kunnen ook andere factoren meespelen. Deze klachten komen sowieso vaak
voor in de algemene bevolking en kunnen
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ook veroorzaakt worden door bijvoorbeeld
burnout, diabetes type II of schildklieraandoeningen. Dan is het extra lastig te bepalen
of de borstkankerbehandeling de (enige)
oorzaak is. De achterliggende oorzaak doet
uiteraard niets af aan het lijden dat door de
klachten veroorzaakt wordt. Naar veel late
gevolgen is nog niet voldoende onderzoek
gedaan om te kunnen zeggen waarom de ene
patiënt wel een bepaalde klacht ontwikkelt
op termijn en de andere, met eenzelfde soort
borstkanker en eenzelfde behandeling, niet.
Daarom pleit BVN ook zo stellig voor meer
onderzoek naar late gevolgen, de oorzaken
en behandelmogelijkheden en naar de registratie van late gevolgen. Veel recente onderzoeken hebben het opsporen van patiënten
met een hoger risico voor bepaalde gevolgen
tot doel. Zo kun je in een vroeg stadium specifieke patiënten opsporen en vaak maatregelen nemen om erger te voorkomen.
Weten wat er kan gebeuren
BVN vindt dat de beste nazorg en dus ook de
aandacht voor late gevolgen al na de diagnose
begint. Hoe meer je weet over de behandeling en de mogelijke late gevolgen ervan, hoe
beter je je hierop kunt voorbereiden en hoe
beter je deze kunt herkennen. En wellicht beïnvloedt deze kennis zelfs je behandelkeuze.
Zorg voor zoveel mogelijk goede informatie
en praat over late gevolgen met je behandelend arts of de (mammacare)verpleegkundige. Zij kunnen ook helpen bij het inschakelen
van professionele hulp om erger te voorkomen op het moment dat late gevolgen optreden. Vaak is er namelijk iets aan te doen. Zo
kan bijvoorbeeld aandachttraining helpen bij
cognitieve klachten, medicijnen of neuro- stimulatie kunnen zenuwpijn verminderen, en
een gezonde levensstijl kan het risico op hartklachten verkleinen. Op www.borstkanker.
nl is veel informatie te vinden over de meest
voorkomende late gevolgen na borstkanker.
Je leest er onder meer hoe de klachten (mogelijk) kunnen worden voorkomen en behandeld en wat je er zelf aan kunt doen.

Late gevolgen: welke klacht(en)
ervaar jij vanwege de diagnose en
behandeling van borstkanker?
(Bron: B-force enquête maart 2015, n = 1188)
vermoeidheid 

62%

cognitieve problemen (concentreren, geheugen)

54%

pijn (o.a. gewrichten, littekens) 

50%

slaapproblemen 

46%

lymfoedeem 

35%

negatieve emoties 

31%

seksualiteit (emotioneel o.a. geen zin, schaamte) 

29%

gewichtsproblemen (toename, afname) 

28%

zenuwpijn 

22%

conditie (benauwdheid, uitputting, bewegen)

19%

tintelingen 

18%

nagelproblemen 

17%

overgevoelige voetzolen 

16%

seksualiteit (fysieke problemen)

13%

huidproblemen (o.a. droog, vet, pijn)

12%

hartproblemen 

12%

gezichts- of gehoorproblemen 

10%

stoelgang (o.a. obstipatie, aambeien)

10%

gynaecologische problemen 

8%

haarproblemen (blijvend haarverlies)

8%

duizeligheid 

8%

voeding (o.a. smaakverliez, gebrek eetlust)

5%

gezin/sociale problemen 

4%

longproblemen 

4%

Mond/slikproblemen 

4%

Overig 

6%

Meer informatie
Dit artikel kwam tot stand met medewerking van
prof. dr. ir. Floor van Leeuwen, epidemioloog in
het Antoni van Leeuwenhoek, en prof. dr. Sabine
Siesling, epidemioloog aan de Universiteit Twente
en het Integraal Kankercentrum Nederland.

van Borstkankervereniging Nederland

Uitgebreide informatie over late gevolgen inclusief een film, een checklist om
een gesprek met je zorgverlener over eventuele gevolgen voor te bereiden, en
een overzicht van artikelen over late gevolgen die eerder in B zijn verschenen,
vind je op

F www.borstkanker.nl/lategevolgen

Inleiding late gevolgen
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Ik ben zo moe
Hulp bij aanhoudende vermoeidheid

Twee jaar of langer na de behandeling van borstkanker blijft een kwart
van de patiënten nog steeds moe. Waar andere vrouwen en mannen
wel herstelden, lopen zij tegen een onzichtbare muur op. Passende
oefenprogramma’s kunnen voor velen toch verlichting bieden.
Tekst: Arnoud Kluiters ~ Illustratie: Deborah van der Schaaf
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Het blad over borstkanker

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Hans Knoop, psycholoog en hoofd van het Nederlands
Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV) in Nijmegen en ook werkzaam op de afdeling medische
psychologie in het AMC in Amsterdam, Coen Völker, psycholoog en werkzaam voor het Helen Dowling
Instituut (HDI) in Bilthoven en Groesbeek en supervisor bij het Radboud Centrum voor Mindfulness in
Nijmegen en Sander van de Hoef, fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper bij het Paramedisch
Instituut Rembrandt in Veenendaal.

V

ermoeidheid is de meest gehoorde klacht na de operatie, intensieve chemokuur of pittige radiotherapie.
Het is een normale reactie. Afhankelijk van de zwaarte van hun behandeling en de ernst van de tumor
hebben lichaam en geest zeker een paar maanden
hersteltijd nodig. Driekwart van de borstkankerpatiënten voelt zich
na één tot twee jaar beter. Maar het resterende kwart herstelt ook
na twee jaar niet en blijft aanhoudend moe. Extra slapen of nog langer de tijd nemen om de draad weer op te pakken, helpt deze groep
mensen niet. Ze voelen zich langdurig, soms jarenlang, lamlendig en
hebben ernstig energietekort. Vaak gaan vermoeidheidsklachten gepaard met concentratie- en geheugenproblemen. De vermoeidheid
kan zo belemmerend zijn, dat je niet goed kunt functioneren op je
werk, terwijl je (verplicht) aan het re-integreren bent. Ook thuis kun
je vastlopen en op een muur van onbegrip stuiten. Zo komt je baan
en je relatie op het spel te staan.
Feit is bovendien dat steeds meer mensen de ziekte overleven. Dat is
op zich positief. Maar zij kunnen vervolgens worden geconfronteerd
met langdurige of blijvende lichamelijke gevolgen zoals lymfoedeem,
pijn, overgang op jonge leeftijd, hartfalen of stralingsschade. Ook dat
leidt tot kostbaar energieverlies.
Kanteling
Tot nog geen twintig jaar geleden was het hou-maar-rust-advies
dé manier van denken bij zorgverleners. Inmiddels is het uitgangspunt bij kanker: ga vooral aan de slag. Neem wel rust als de situatie
er echt naar is, bijvoorbeeld bij koorts.
Fysiotherapeut en fysiotherapiewetenschapper Sander van de
Hoef: ‘Het is juist belangrijk dat ex-kankerpatiënten hun conditie verbeteren en spieren versterken met persoonlijk afgestemde
bewegingsprogramma’s. Dan maken de hersenen stofjes aan die
zorgen voor een gevoel van geluk en mentale ontspanning. Als
daarmee al tijdens de behandeling wordt gestart, kan dat veel vervolgklachten buiten de deur houden.’
Ben je aanhoudend vermoeid, dan is méér nodig dan alleen bewegen. In 2008 wees analyserend onderzoek al op het nut om bewegingsprogramma’s aan te vullen met psychologische behandelprogramma’s. Ze hebben veel raakvlakken en samen kunnen ze
continue extreme vermoeidheid effectiever bestrijden dan bewegingsprogramma’s alleen.

van Borstkankervereniging Nederland

Een relatief klein aantal ex-kankerpatiënten blijft piekeren over de
moeheid of de kanker, zo werd destijds duidelijk. Bovendien kan
moeheid samengaan met inactiviteit of slapen overdag, wat het
slaap-waakritme kan verstoren. Ook dan helpt meer bewegen alleen
niet. Zo kunnen meer factoren de moeheid in stand houden: de angst
voor terugkeer van de ziekte bijvoorbeeld of een gebrek aan aandacht
of begrip van de omgeving.
Ook kan soms een slechte verwerking van (de periode rondom) de
ziekte een rol spelen. Tot lange tijd na de behandeling kan dit resulteren in onverwerkte boosheid, frustratie of verdriet. Wat verder
van invloed kan zijn: als mensen zich forceren en signalen van het
lichaam negeren. Ze putten zichzelf dan uit.
Gedragsverandering
In Nederland zijn verschillende organisaties en therapeuten gespecialiseerd in het ondersteunen van (voormalige) kankerpatiënten
die ernstig moe blijven. Het Nederlands Kenniscentrum Chronische
Vermoeidheid (NKCV) in Nijmegen heeft ervaring met een therapie
die onderzoekt welk gedrag en welke manier van denken het herstel
van de patiënt in de weg staan. De behandeling is zo succesvol dat
het Integraal Kankercentrum Nederland die op meer locaties uitrolt
(zie kader).
Dit Nijmeegse programma is een cognitieve gedragstherapie (CGT)
en bestaat uit twaalf tot veertien behandelingen in een periode van
zes maanden. Hans Knoop, psycholoog en hoofd van het centrum:
‘Eerst achterhalen we welke factoren iemand aanhoudend moe houden. Met de adviezen die we daarna meegeven gaat de patiënt thuis
aan de slag. De behandeling richt zich op het veranderen van gedrag:
hoe krijgt de patiënt de situatie weer onder controle?’
Dat proces gaat niet over één nacht ijs. Tijdens tussentijdse bezoeken wordt de voortgang besproken. Waarom lukt iets wel of niet?
Wat maakt het moeilijk om het gedrag aan te passen? Door ook een
dagboek bij te houden krijgen patiënten meer inzicht in hun eigen
gedrag. In 75 procent van de gevallen lukt het de deelnemers om zelf
weer de regie te pakken.
Naast een fysiek programma heeft het NKCV (in onderzoekverband) ook een online cognitieve gedragstherapie ontwikkeld: “Op
weg naar herstel”. Die dubbele aanpak (offline en online) hanteert
het Helen Dowling Instituut (HDI) eveneens, met “Minder moe
bij kanker”. Groot voordeel van online behandelen is volgens beide F
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Sander van de Hoef (foto: DE BEELDREDAKTIE)

Coen Völker (foto: HDI)

centra dat deelnemers op een zelfgekozen tijdstip en vanaf een eigen locatie kunnen deelnemen. Het maakt het volgen van de sessies
minder belastend.
Grenzen accepteren
Aan de HDI-therapie kunnen mensen vanaf drie maanden na de
laatste medische behandeling deelnemen. Het programma duurt elf
weken, gedurende zes dagen per week voeren de deelnemers oefeningen uit. Er zijn concentratie- en ademhalingsoefeningen en ze
krijgen opdrachten om te ontspannen en te bewegen. Tijdens iedere sessie, die dertig minuten duurt, wordt geleerd anders om te gaan
met de vermoeidheid, energie en eigen grenzen. Deelnemers houden
ook hier een (online) dagboek bij waarop een therapeut een keer per
week online feedback geeft.
Het opvallendste verschil met de NKCV-methode is dat het programma zich niet alleen richt op veranderen van gedrag, maar ook
op acceptatie van beperkingen. Psycholoog Coen Völker: ‘Er bestaan
bij deze groep mensen grenzen aan wat ze kunnen. Draait op enig
moment de motor niet meer als voorheen? Dan is het zinloos om almaar gas te blijven geven. Ons programma leert ze te accepteren een
stap terug te zetten en ook de grenzen van hun lichaam te respecteren. Makkelijk is dat niet: soms vraagt dit om een verandering in
levenshouding of zelfbeeld of om het uit handen geven van verantwoordelijkheden. Dat kan veel schuldgevoelens oproepen of het idee
geven te falen.’
Wat voor wie?
Blijft de vraag over: welke behandeling werkt nou bij wie het beste?
Het is een complexe vraag, omdat fysieke en mentale vermoeidheid
veel samen voorkomen. Op zoek naar antwoord vinden er momenteel verschillende onderzoeken plaats. In de BeMind-studie bijvoor-
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Hans Knoop (foto: NKCV)

beeld werken vier instellingen voor gespecialiseerde psycho-oncologie (waaronder het HDI) samen met het Radboudumc. Onderzocht
wordt het verschil tussen online behandeling en groepsbehandeling
bij dit soort klachten.
Onlangs afgerond is de studie “Fitter na kanker”. Hierin zijn online
therapieën vergeleken met bewegingsprogramma’s. De studie is een
samenwerking tussen het HDI en revalidatiecentrum Het Roessingh
in Enschede. Doel is onder andere inzichtelijk te krijgen welke behandeling het beste bij welke deelnemer past. Völker: ‘Alle gegevens worden nog verwerkt, maar het lijkt erop dat zowel een psychologische
behandeling (online of in een groep) als een bewegingsprogramma
gunstige effecten heeft op zowel lichamelijke als ook mentale vermoeidheid. Welk programma, al dan niet in combinatie met elkaar,
het beste bij wie past? Dat is nog niet bekend. De verwachting is dat
het psychologische programma effect heeft op psychische en mentale vermoeidheid.’
De resultaten van het Fitter na herstel-programma (van het NKCV)
volgen dit najaar. Dan wordt bekend of deze therapie online net zo
effectief is als de live groepsbehandeling.
Zolang niet wetenschappelijk is vastgesteld welke methode voor

‘Tot nog geen twintig jaar geleden
was het hou-maar-rust-advies dé
manier van denken bij zorgverleners.
Inmiddels is het uitgangspunt bij
kanker: ga vooral aan de slag’

Het blad over borstkanker

Deborah van der
Schaaf over haar
illustratie:
Als je door heftige
vermoeidheid moet
gaan liggen, zorgen
slaapmaskers - ook
overdag - voor ontspanning. Je kunt je
even afsluiten van alles
om je heen. Ik hoefde
alleen de borstvorm,
die ze eigenlijk van
zichzelf al hebben,
te benadrukken. De
geborduurde ogen op
het beeld hiernaast
zijn eigenlijk ook een
soort hechtingen. Zo
is deze illustratie niet
alleen een tweeluik
over vermoeidheid
en slaap, maar ook
over ‘voor’ en ‘na’ de
behandeling.

‘Het lijkt erop dat zowel een
psychologische behandeling
(online of in een groep) als een
bewegingsprogramma gunstige
effecten heeft op vermoeidheid.’

wie het meest effectief is, adviseren Knoop, Völker en Van de Hoef
unaniem: Bepaal goed wat jouw situatie is. Welk programma past bij
jouw manier van leven? Gaat de voorkeur uit naar een meer fysieke
benadering of kies je liever voor een psychologische aanpak, of een
combinatie van beide? Als de aanhoudende vermoeidheid een duidelijke lichamelijke oorzaak heeft, bijvoorbeeld een tekort aan rode
bloedlichaampjes als gevolg van de chemokuur, dan volstaat mogelijk een bewegingsprogramma alleen.
Ga in gesprek over je eigen situatie voor je aan een therapie begint, je
kunt echt iets aan je klachten doen.
In de praktijk
Toenemend inzicht is één, de kennis overal toepassen is twee. Daar
ontbreekt het nog wel eens. Onder andere uit enquêtes van Borstkankervereniging Nederland blijkt dat het risico van langdurige vermoeidheid als gevolg van de behandelingen met veel patiënten helemaal niet wordt besproken. Aanvullend bevestigt Völker: ‘Nog lang
niet iedereen weet van de mogelijkheid om de late effecten van borstkanker aan te pakken. Vermoeidheid is een onzichtbare ziekte die we
zichtbaarder willen krijgen bij meer patiënten en zorgverleners. Door
het geven van trainingen en het informeren van betrokkenen hopen
we die inhaalslag te maken.’

van Borstkankervereniging Nederland

NKCV-programma gaat landelijk
Wegens bewezen succes besloot het Integraal Kankercentrum Nederland
(IKNL) onlangs dat het NKCV-programma verder wordt uitgerold over
Nederland. Locaties waar de CGT-behandeling nu beschikbaar is: het
Academisch Medisch Centrum (Amsterdam), de Isala Klinieken (Zwolle), het
Máxima Medisch Centrum (Eindhoven) en Ziekenhuis de Gelderse Vallei (Ede).

Meer informatie
Ervaringsdeskundigen van de expertgroep ‘Late gevolgen’ van BVN en
medisch specialisten hebben uitgebreide informatie samengesteld,
F www.borstkanker.nl/moe
BVN heeft jarenlang expertise opgebouwd over omgaan met
vermoeidheid. De expertgroep “Late gevolgen” kan vanuit eigen ervaring
verder helpen. F www.borstkanker.nl/stel-je-vraag
De film “Mogelijke effecten” van BVN gaat onder meer over chronische
vermoeidheid, F bit.ly/moe-bij-kanker
Het boek “Een lichaam van lood” van Maria Hendriks bevat herkenbare
ervaringsverhalen en tips van lotgenoten. F www.mariahendriks.nl
F www.hdi.nl/minder-moe-bij-kanker
Een lijst van psycho-oncologische centra die een speciaal programma
aanbieden voor mensen met aanhoudende vermoeidheid is te vinden op
F www.ipso.nl
F www.kanker.nl
F www.nkcv.nl
F www.tegenkracht.nl
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Gewichtstoename bij
behandeling borstkanker

Extra kilo’s vaak
onaangename
verrassing

Veel vrouwen die behandeld worden voor
borstkanker komen ongewild aan. Hoe
dit precies komt is nog niet duidelijk. Drie
deskundigen vertellen waarom het goed
is te proberen de gewichtstoename te
beperken en geven tips.
Tekst: Mirjam Bedaf ~ Illustratie: Van Lennep

T

ot voor kort werd tegen mensen met
kanker gezegd dat ze maar vooral
goed moesten eten en gerust extraa
tjes mochten nemen, om zo goed op krachten
te blijven tijdens de behandelingen. Dit geldt
nog steeds voor patiënten die inderdaad afgevallen zijn door ziekte of behandelingen,
maar inmiddels weten we dat dit zeker niet
voor alle mensen met kanker opgaat. Vrouwen met borstkanker blijken namelijk een
grote kans te hebben om zwaarder te worden tijdens of na de behandeling. ‘In oudere
onderzoeken wordt geschat dat 35 tot 96 procent van de vrouwen die adjuvante chemotherapie krijgt voor niet-uitgezaaide borstkanker in gewicht toeneemt’, vertelt dr. Anja
Timmer-Bonte, internist-oncoloog in het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis.
De gemiddelde gewichtstoename varieert
in verschillende studies tussen anderhalf en
zes kilo, maar gewichtsstijgingen van meer
dan tien kilo komen ook voor. De meeste
gewichtstoename blijkt op te treden in het
eerste jaar na diagnose, en wordt gezien bij
zowel een behandeling met chemotherapie
(voor of na de operatie) als bij een hormoonbehandeling. ‘Verder is bekend dat vrouwen
die vóór de behandeling nog niet in de overgang zijn meer kans hebben op een toename
in lichaamsgewicht dan vrouwen die dan al
wel in de overgang zijn’, vult Rianne van Lieshout, oncologisch diëtist van het MMC Veldhoven, aan.
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Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Rianne van Lieshout (in oncologie gespecialiseerde
diëtiste, MMC Veldhoven), dr. Anja Timmer-Bonte (internist-oncoloog Alexander Monro Ziekenhuis en
RadboudUMC) en dr. ir. Renate Winkels (researcher Wageningen UR).

Rianne van Lieshout (foto: MMC)

Anja Timmer-Bonte (foto: Alexander
Monro Borstkankerziekenhuis

Renate Winkels (Foto: Jan Harryvan)

Oorzaken
Wat precies de oorzaak is van deze gewichtstoename, is nog grotendeels een raadsel. Wel weten we dat niet alleen het aantal
kilo’s toeneemt, ook de samenstelling van het
lichaam verandert. ‘Normaal gesproken zien
we bij mensen die aankomen een toename
van zowel de spier- als de vetmassa’, vertelt dr.
ir. Renate Winkels, voedingswetenschapper
aan de Wageningen Universiteit. ‘Bij vrouwen
die aankomen tijdens de behandeling voor
borstkanker zien we dat vooral de vetmassa
toeneemt, terwijl de spiermassa afneemt.’
Om meer grip op deze gewichtstoename
te krijgen, wordt momenteel in Nederland de
COBRA-studie uitgevoerd, waarvan Winkels
projectleider is. In de studie worden vrouwen
met en zonder borstkanker gevolgd. De onderzoekers hopen er onder meer achter te komen of een verandering in voedingspatroon
of hormonen de boosdoener is, of dat minder
bewegen een oorzaak is. Winkels: ‘Waarschijnlijk is het een combinatie van allerlei
factoren. Dat maakt het aan de ene kant lastig, maar meer kennis over het mechanisme is
altijd waardevol, omdat we dan waarschijnlijk
beter weten hoe we de gewichtstoename kunnen voorkomen of verminderen.’

door de operatie, alle spanningen en vermoeidheid vaak al niet lekker in hun vel. Het
lichaam ondergaat meestal ingrijpende veranderingen, denk bijvoorbeeld aan een borstamputatie, haaruitval of lymfoedeem. Een
toename in gewicht en spierkrachtverlies versterken dit gevoel van een veranderd lichaam
alleen maar, en kunnen het zelfbeeld van
vrouwen behoorlijk aantasten, en daardoor de
kwaliteit van leven beïnvloeden.
Minder bewegen vanwege vermoeidheid kan
meer spier- en krachtsverlies veroorzaken. En
dit kan in een vicieuze cirkel weer zorgen voor
meer moeheid en minder beweging’, vervolgt zij.
Gewichtstoename verhoogt bovendien de
kans op allerlei aandoeningen zoals diabetes, osteoporose (botontkalking) en hart- en
vaatziekten. Zeker als er sprake is van overgewicht (BMI > 25). Er zijn verder aanwijzingen
dat gewichtstoename de kans op lymfoedeem
vergroot. Afvallen met gezonde voeding en
beweging kan een gunstig effect hebben op

lymfoedeem. Overgewicht en onbedoelde
gewichtstoename is verder een risicofactor
voor het krijgen van kanker, iets waarover
veel vrouwen zich zorgen maken. Timmer kan
zich dat goed voorstellen: ‘Aan de ene kant
zijn deze zorgen terecht, maar aan de andere
kant is het goed om te beseffen dat dit extra
risico niet heel hoog is. En het is zeker geen
reden om af te zien van een aanvullende behandeling die juist het doel heeft de kans op
terugkeer van de borstkanker te verkleinen.
Het positieve effect van de behandeling is hoe
dan ook groter dan het effect van extra kilo’s.’

Gevolgen
Dat dit laatste belangrijk is, daarover zijn de
drie specialisten het eens. ‘Aankomen tijdens de behandeling is voor veel vrouwen
allereerst een onaangename verrassing’,
zegt Van Lieshout. ‘Vrouwen voelen zich

van Borstkankervereniging Nederland

‘De uitspraak
“Elk pondje gaat door
het mondje” gaat echt
niet op als je chemo- en
hormoontherapie krijgt.
Je lichaam is helemaal
uit balans’

Meer aandacht
Hoewel dus nog weinig bekend is over de oorzaak van de gewichtstoename, is er wel iets
wat vrouwen kunnen doen om gewichtstoename te beperken. Timmer: ‘Allereerst is het
belangrijk dat vrouwen worden gewezen op
de kans op gewichtstoename bij een behandeling voor borstkanker. Als vrouwen dit al
weten voor de start van de behandeling, dan
kunnen ze op hun gewicht letten en wellicht
gewichtstoename voorkomen of beperken.
Als dat lukt, is dat al een enorme winst. Afvallen na de behandeling blijkt namelijk soms erg
lastig, vooral voor vrouwen die zijn behandeld
tegen borstkanker. We weten niet goed hoe
dat komt.’
In steeds meer ziekenhuizen is tegenwoordig
gelukkig meer aandacht voor gewichtstoename bij borstkanker. Zo vindt in het Alexander
Monro Ziekenhuis sinds kort al voor de start
van de behandeling met adjuvante chemo- F
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B-force enquête
BVN naar gewichtsverandering
(juni 2016, n=930)

22%
geen verandering

66%

12%

aangekomen

afgevallen

Bij de mensen die
zijn aangekomen is
bij de grootste groep
juist niets veranderd
(respectievelijk 64%)
wat betreft voedselinname.

Degenen die zijn afgevallen bleken minder
eetlust te hebben
(61%) en (daarom) ook
minder te eten

Voor wat betreft verandering in beweging verschillen mensen die afgevallen
zijn en die aangekomen zijn niet van elkaar. Er wordt door beide groepen
eerder minder dan meer bewogen dan voor de behandeling, mede door
vermoeidheid, lymfoedeem en andere (pijn)klachten.
Alle gegevens staan op
Fwww.bforce.nl/gewicht

Meer informatie – Waar kun je terecht voor hulp?
Ervaringsdeskundigen van de expertgroep ‘Late gevolgen’ van BVN en
medisch specialisten hebben uitgebreide informatie samengesteld
F www.borstkanker.nl/gewichtsverandering
F https://borstkanker.nl/voedingenbewegen - voor tips over voeding
en bewegen. Ook kun je een overzicht raadplegen van betrouwbare
hulpverleners, websites, boeken en brochures over dit onderwerp.
F www.b-bewust.nl/voeding_en_bewegen - hier vind je twee filmpjes
en vragen over voeding en bewegen. Je kunt met de vragen die voor jou van
belang zijn online je eigen checklist samenstellen en zo het gesprek met je
(huis)arts of verpleegkundige voorbereiden.
F www.b-bewust.nl/goede_informatie_geeft_houvast - voor een
uitgebreide lijst van betrouwbare bronnen over voeding en bewegen bij
(borst)kanker.
F www.voedingenkankerinfo.nl - informatie en advies van
voedingswetenschappers en oncologie-diëtisten. Via de website kun je
rechtstreeks vragen stellen aan de betrokken deskundigen. Je vindt er ook
uitgebreidere informatie over veel feiten uit dit artikel.
F www.nvdietist.nl. – voor een geregistreerde diëtist in de buurt, vraag naar
een oncologie-diëtist, T 030 - 634 62 22
F www.kwf.nl/preventie - met uitgebreide aandacht voor een gezond eet- en
beweegpatroon.
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therapie (= na de operatie) een voedingsconsult plaats. ‘We hopen dit binnenkort uit te
breiden naar alle vrouwen met borstkanker’, aldus Timmer. In het MMC Veldhoven
wordt voor de behandeling verteld over gewichtstoename als mogelijk bijeffect en wordt
maandelijks het gewicht bijgehouden van de
voor borstkanker behandelde vrouwen. Van
Lieshout: ‘Bij een ongewilde toename van 5
procent of meer wordt een vrouw - indien zij
dat wenst - doorverwezen naar een van de oncologie-diëtisten.’
Advies en hulp
Verder adviseren de drie specialisten om
vooral gezond te (blijven) eten en voldoende
te bewegen. ‘Een streng dieet is niet nodig en
ook niet wenselijk, maar op de calorie-inname
letten kan helpen. Minstens zo belangrijk zijn
de eiwitten in de voeding. Eiwitten zijn goed
voor de spieropbouw en kunnen helpen de
spiermassa op peil te houden’, zegt van Lieshout. ‘In de praktijk zien we dat het niet altijd
lukt om het gewicht weer kwijt te raken met
gezond eten en bewegen, en dat wordt soms
als erg vervelend ervaren. Zeker omdat vrouwen er zelf weinig of niets aan kunnen doen.
Maar ook al blijft het gewicht gelijk, de samenstelling van het lichaam kan wel gunstig
veranderen door aangepaste voeding en dat
levert ook winst voor de gezondheid op.’
Wat betreft bewegen luidt het advies minstens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen te volgen (www.30minutenbewegen.
nl). Dat wil zeggen ten minste vijf tot zeven
dagen per week dertig minuten matig intensief bewegen (of blokjes van minimaal tien
minuten). ‘Dit is voldoende om de gezondheid
op peil te houden; om spiermassa op te bouwen is een intensiever trainingsprogramma
met krachttraining nodig’, legt Van Lieshout
uit. Als wat je wilt doen qua sport en bewegen
niet overeenkomt met wat je lukt, dan kan bijvoorbeeld sporten bij een oncologisch fysiotherapeut uitkomst bieden. In de Verwijsgids
Kanker (www.verwijsgidskanker.nl) vind je
alle gespecialiseerde zorgverleners per regio.
Hulp aan professionals vragen is overigens altijd een goed idee als je er zelf niet uitkomt.
Ook de behandeld arts of (mammacare)verpleegkundige kan je verder helpen.

Het blad over borstkanker

Partner van

‘Ook mijn leven
stond op zijn kop,
terwijl ik niet
ziek was’

Ondanks zorgen
dichter bij elkaar
Ziek ben je nooit alleen. Vraag maar aan Monique Stroes. Toen haar partner Sonja in 2009 borstkanker
kreeg, gingen veel van hun gezamenlijke dromen aan diggelen. Ballroomdansen op hoog niveau, dé
gedeelde passie, konden ze bijvoorbeeld vergeten. Ook anderszins liep de relatie schade op. Inmiddels
krabbelen Monique en Sonja op uit het dal. Tekst: Paul Peijnenburg - Foto: Martijn de Vries

‘Toen Sonja de diagnose borstkanker kreeg, dacht ik: dit gaat niet over
ons. Het gesprek waarin ze dat van de chirurg te horen kreeg, verliep ook
heel vreemd. Hij verlangde eigenlijk al meteen een beslissing over een
eventuele borstreconstructie. Hierdoor schoten we meteen in de praktische modus. Stap voor stap doorliepen we vervolgens de operatie, de
chemotherapie, de borstreconstructie, de hormoontherapie. Geen van
tweeën besteedden we toen bewust aandacht aan de emoties die met de
diagnose gepaard gaan. Sonja was ziek. Vanzelfsprekend ging alle aandacht naar haar. Ook die van mij. Maar waar bleef ik in dat verhaal? Mijn
leven stond ook op zijn kop, terwijl ik niet ziek was. Ik cijferde me helemaal weg voor mijn vrouw. Dan kom je jezelf een keer tegen. Doordat ik
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onvoldoende ruimte voor mezelf nam, liepen de onderlinge irritaties op.
Bovendien probeerden we ons teveel vast te klampen aan de tijd vóór de
diagnose, de tijd dat alles nog kon, het ballroomdansen voorop. Hier
kwam bij dat het re-integratietraject waarin Sonja belandde, allerminst
soepel verliep. Al die tegenvallers bij elkaar zetten ons samenzijn onder
druk. Samen zochten we daarom hulp bij het Helen Dowling Instituut.
In de relatiegesprekken die Sonja en ik daar met elkaar, en afzonderlijk,
met een therapeut voerden, kregen ook mijn emoties aandacht. Tegelijkertijd leerden we daar om te gaan met de nieuwe realiteit. Dat waren
bijzondere momenten en juist die brachten ons weer dichter bij elkaar.’
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Pareltjes

4

Foto: Rene Bosch (Pink Ribbon armband)

In deze rubriek vind je iedere keer mooie initiatieven
en leuke spullen, om een fijn gevoel van te krijgen.

1

5

2
3

1 Private parts
Dit is maar een stuk uit de bijzondere collectie
tapijten, badmatten en dekbedden in de serie
‘Private parts’ van designmerk ColdPicnic. 100 procent Nieuwzeelandse wol. Ziet er fluffy uit, toch?
Vanaf 60 US $. www.coldpicnic.com
2 Pluk je eigen thee
Bij ‘De Sfeerstal’ in Nieuwveen kan dat. Met
namen als de Rozenmist of De Verkwikker. Open
tot ongeveer eind oktober. Je kunt er ook high tea
nemen, en zelfs logeren. www.sfeerstal.nl
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3 Schilderen op klei
Wil je potten bakken van klei en deze zelf beschilderen? Dit is je kans. Babette Duller begeleidt je
graag. Op donderdagen in oktober en november,
11.00 uur tot 14.00 uur, max. 10 personen. € 75 incl.
materiaal, begeleiding en wat lekkers.
babette@ve-ka.nl of 06-22426477.
Meer over Babette lees je in B nummer 15.
4 Icoon
Alweer voor het 10e jaar: de Pink Ribbon
Armband, inmiddels een icoon.
De armband bestaat dit jaar uit verschillende losse
armbandjes, die je samen of individueel kunt
dragen. € 9,99. Hiervan wordt € 4,26 gedoneerd
aan Pink Ribbon ter financiering van borstkankeronderzoek. www.pinkribbon.nl/shop

5 Verleng de zomer
met de nieuwe modellen van Misegura Beachwear. Lisa, moeder en dochter, ontwerpen de
pocketed beachwear en hippe bikini’s vanuit eigen
ervaring. Geschikt voor diegene die extra vulling
gebruikt en ook voor wie liever plat blijft.
Vanaf € 79. www.misegurabeachwear.com
6 Knipoog
Claudia Helmons-Meeuwisse kreeg in 2013
borstkanker. Zij was blij met alle kaartjes die ze
kreeg, maar met ‘beterschaps’-kaarten voelde zij
zich niet begrepen. Dus besloot ze zelf kaarten te
ontwerpen, soms met een vette knipoog.
€ 1,50 www.postvannummer48.nl

Het blad over borstkanker
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Sneller
emotioneel herstel
na borstkanker
Kijk voor meer informatie op:

www.opademnaborstkanker.nl

BREATH

op adem na
borstkanker

9

13

Op adem na borstkanker is gemaakt door

In samenwerking met patiënten, patiëntenorganisaties en ziekenhuizen.

10
11

7 Niet om te schamen
Borstkanker is nix om je voor te schamen, vindt
Manja Meijer. Zij wilde geen pruik, prothese of
reconstructie. Om de taboes rondom die keuze te
helpen doorbreken, schreef ze een folder. Gratis
downloaden kan op www.manjameijer.nl
8 Echt pure chocolade
77% of zelfs meer dan 80% cacao, met de lekkerste
smaakjes: peer en amandel, sinaasappel of
gember en citroen. Dus niet te veel suiker en een
waanzinnige smaak. Vanaf € 1,40. Kijk voor alle
smaakjes en zelfs super pure chocoladevlokken op
www.dolfin.be
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9 Handbeschilderde instappers
van het Haiti Artist Collective, via Toms.
Voor ieder paar schoenen dat je koopt, geeft Toms
een paar nieuwe schoenen aan een kind in een
ontwikkelingsland. € 69,95 www.shoptoms.nl
10 Herinner-ring
Deze bijzondere ring met de naam ‘Twins’ doet
ergens aan denken….Je kunt kiezen uit zilver of
koper, op aanvraag is ook een gouden uitvoering
mogelijk. Vanaf US $ 100. www.coldpicnic.com
11 Miniatuurbos
Het is bijna weer herfst. Overal vind je kastanjes,
eikels en beukennootjes. Mooier dan met Cone
van Michael Anastassiades wordt je privébos niet.
£ 60. http://studiomichaelanastassiades.com

12 Op adem
BREATH - Op adem na borstkanker is een zelfhulpwebsite die helpt om een nieuw evenwicht te
vinden na borstkanker. Het programma is geschikt
voor vrouwen die klaar zijn met de behandeling
van borstkanker. www.opademnaborstkanker.nl
13 Wat jij wenst
Welke muziek er tijdens de crematie gedraaid
moet worden. Welke boodschap je je partner of
kinderen wilt meegeven. Wie je welke bezittingen
wilt schenken. Iedereen kan zijn persoonlijke
laatste wensen bij ziekte en overlijden online
vastleggen www.watikwens.nl

Stuur je eigen pareltjes op naar
redactie@borstkanker.nl,
@borstkanker of
facebook.com/borstkanker
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Met dank aan Daniela
Hahn, GZ psycholoog
en seksuoloog NVVS,
Dienst Begeleiding en
Ondersteuning, Antoni
van Leeuwenhoek
en Ingeborg Douwes
Centrum.

Seksualiteit bij borstkanker

Ook als je kanker hebt, kun
je lol hebben in bed
20
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Uit onderzoek blijkt dat mensen met borstkanker zowel tijdens als na de
behandeling te maken kunnen krijgen met seksuele problemen. Denk aan minder
zin in seks, minder opgewonden raken, vaginale droogte en pijn bij het vrijen.
Tim (35) en Marleen (32) herkennen dit. Door Marleens chemotherapie, bestraling,
borstoperatie en hormoontherapie met tamoxifen veranderde hun seksleven.
Tekst: Deborah Ligtenberg

Marleen: ’Voordat ik ziek werd, was ons
seksleven super. We konden niet van elkaar
afblijven.’
Tim: ‘Seks is belangrijk in een relatie, vind ik.
Dichter bij elkaar kun je niet komen.’
Marleen: ‘Alles was goed, totdat ik in 2014
borstkanker kreeg. Er werden geen uitzaaiingen op afstand gevonden, maar wel
drie okselklieren met onrustige cellen. Die
moesten eruit en mijn borst moest eraf.
Maar eerst kreeg ik chemo én DNA-onderzoek. Ik was nog jong, dat was opvallend.
Er zou sprake kunnen zijn van erfelijkheid.
Ik bleek drager van een mutatie in het BRCA2-gen te zijn.’
Tim: ‘Het was veel allemaal. Van een borst
die een beetje raar voelde, gingen we naar
borstkanker en DNA-onderzoek. Ik ben bijna overal bij geweest. Ik wilde Marleen laten
voelen dat ik haar steunde.’
Marleen: ‘Tijdens de behandeling was Tim
heel zorgzaam en lief. Met etentjes als ik na
een chemobehandeling mijn smaak weer
terug had, bloemetjes en heel veel lieve aandacht. Als er iets is, voelt Tim dat. Hij leest
mij gewoon.’
Tim: ‘Door alles wat we hebben meegemaakt, heeft onze relatie zich verdiept. Wat
anders misschien tien jaar had geduurd, hebben wij in een half jaar gefikst.’
Marleen: ‘Voor mij was heel duidelijk dat
ik me aan beide borsten wilde laten opereren. Bij BRCA1 en -2 heb je zestig tot tachtig procent kans om voor je zeventigste
borstkanker te krijgen. Ik wilde niet het
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risico lopen dat ik het in mijn andere borst
ook zou krijgen.’
Tim: ‘Er is met ons nooit over gesproken dat
dit invloed zou kunnen hebben op ons seksleven. We kregen er een foldertje over en
dat was het. We moesten het zelf uitzoeken.
Achteraf bezien was het misschien wel beter
geweest als er iemand over begonnen was.’
Marleen: ‘Na de chemo en voor de bestraling kreeg ik een amputatie met een directe
reconstructie, met prothesen van siliconen.
Mijn eigen tepels heb ik gehouden, maar het
gevoel was weg. Dat had ik me van te voren
niet gerealiseerd.’
Tim: ‘Het voorspel veranderde daardoor.’
Marleen: ‘Als Tim mijn borsten en tepels
aanraakt, voel ik dat niet meer. Terwijl ik er
vroeger heel opgewonden van raakte. Dat
was in het begin zo’n rare gewaarwording,
dat ik er de slappe lach van kreeg.’
Tim: ‘Die humor hielp heel erg. Het klaarde
de lucht een beetje. Want eigenlijk was het
natuurlijk best wel shit. Ik moest ook wennen. Ik vind Marleen nog steeds mooi, haar
nieuwe borsten ook, maar ze voelen wel anders. Steviger en koud soms.’
Marleen: ‘Tijdens de behandelingen voelde
ik dat Tim voorzichtig werd. Hij durfde niet
goed meer het initiatief te nemen, omdat
hij bang was dat ik geen zin had. Dat wilde
ik doorbreken. Toen hij op een dag thuiskwam, zette ik het carnavalsnummer ”Ik wil
seks met die kale” op. Tim wist niet waar hij
moest kijken. Hij vond het té raar. “Kom mee
naar boven”, zei ik. Dat brak het ijs. Ook als

je kanker hebt, kun je lol hebben in bed.’
Tim: ‘Ik ben wel voorzichtiger geworden. Ik
wil haar geen pijn doen. Zeker in het begin,
waarin ik moest ontdekken wat wel en niet
meer kon.’
Marleen: ‘Door de chemo kwam ik in de
overgang. Dat had veel invloed.’
Tim: ‘De lust was er wel, bij ons allebei, maar
Marleens lichaam werkte niet mee. Simpelweg omdat ze niet vochtig genoeg werd.’
Marleen: ‘Het was heel raar. Je ziet elkaar,
hebt zin, maar als Tim in mij was, deed dat
al snel pijn. Glijmiddel vond ik niets. Veel te
veel geklieder.’
Tim: ‘Ik nam het initiatief om een vibrator te
kopen. Die beweegt niet heen en weer, waar-

‘We hebben een goed
seksleven. Anders, maar
nog steeds goed’
Tim

door seks niet pijnlijk was voor Marleen. En
er zit een dingetje op dat de clitoris stimuleert. Seks is natuurlijk veel meer dan klaarkomen, maar het is wél fijn als dat eens lukt.’
Marleen: ‘Ik vond het eerst vrij gênant, maar
het werkte wel. De tamoxifen drukte in het
begin erg op mijn libido. Ik nam het wel eens
een weekendje niet en dan merkte ik duideF
lijk dat ik meer zin had.’

B-trokken
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5x
Tips om je seksleven
weer op te pakken
1.
Als je partner je tijdens de behandeling heeft
verzorgd, is dat meestal weinig romantisch geweest. Doe er je best voor om weer elkaars minnaar te worden. Bijvoorbeeld door je fantasie
te gebruiken en verleidelijke situaties bewuster
op te zoeken. Seks gaat niet zo spontaan meer,
maar je kunt er wel veel aan doen dat het weer
fijner wordt. Soms betekent dat leren omgaan
met blijvende veranderingen.

2.
Praat met elkaar. Open en eerlijk, óók over je
eigen onzekerheden

‘Soms hebben we sukkelseks, met veel
masseren, knuffelen en kussen’
Marleen

3.
Ga op seksuele herontdekking met elkaar. Blind
staren op wat er na de kanker niet meer kan,
maakt verdrietig. Vertel wat je fijn vindt en waar
je grenzen liggen. Kijk eventueel of hulpmiddelen als een glijmiddel of medicatie je kunnen
helpen.
4.
Als je geen partner hebt, kan het blootgeven
van je veranderde lichaam na kanker eng zijn.
Wen eerst zelf aan je lichaam en praat met een
nieuwe partner over wat je overkomen is en hoe
je in het (seks)leven wilt staan.
5.
Schroom niet om hulp te zoeken bij de huisarts
of een andere hulpverlener. In veel ziekenhuizen
zijn er bovendien speciale poliklinieken voor
seks en kanker.

Bron: Daniela Hahn, GZ psycholoog
en seksuoloog NVVS

Tim: ‘Dat effect van de tamoxifen op Marleens libido is inmiddels weg, volgens mij.
Alsof haar lichaam eraan gewend is.’
Marleen: ‘Mijn zin in seks is inderdaad veel
beter, maar niet op het oude niveau. De oncoloog wil graag dat ik injecties met leuproreline ga spuiten om mijn eierstokken stil te
leggen. Ik had hormoongevoelige borstkanker en de hormonen die mijn eierstokken
kennelijk nog aanmaken, kunnen eventuele
uitzaaiingen stimuleren. Ik ben daar nog
niet klaar voor. Ik wil ook graag een leuk leven, zonder nachtelijk zweten en opvliegers
door de overgang, en mét een goed seksleven. Ik moet daar nog goed over nadenken.’
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Tim: ‘Ik vind dat we een heel goed seksleven
hebben. Het is veranderd, maar nog steeds
goed.’
Marleen: ‘Dat vind ik ook. We blijven er
ons best voor doen om de intimiteit goed te
houden. Dat betekent soms dat ik zin maak
terwijl ik eigenlijk moe ben. Sukkelseks,
noemen we dat, waarbij we veel masseren,
knuffelen en kussen en Tim het meeste werk
doet. Behalve dat het goed is voor onze relatie, geeft seks me ook het gevoel dat ik sexy
ben. Het geeft zelfvertrouwen.’
Omwille van de privacy zijn de namen van de
geïnterviewden veranderd.

Meer informatie
F Zeer uitgebreide informatie over seksualiteit,
ook voor mannen, ouderen en erfelijk belasten
vind je op www.borstkanker.nl/seksualiteit
Ook kun je hier de documentaire 'Liefde in tijden
van kanker' van Phara de Aguirre bekijken.
F BVN heeft ook een checklist samengesteld
waarmee je een gesprek met een arts over
seksualiteit na borstkanker kunt voorbereiden.
www.b-bewust.nl/seksualiteit_en_intimiteit/
vragenlijst
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Late gevolgen van
een BRCA-mutatie

Ongeveer 5 tot 10 procent van
de gevallen van borstkanker wordt
veroorzaakt door erfelijke aanleg. Er is
dan sprake van een foutje in het BRCA1of BRCA2-gen, dat is geërfd van één van
de ouders. Dit geeft een verhoogd risico
op borstkanker (60 tot 80 procent) en
eierstokkanker (30 tot 60 procent bij
BRCA1 en 5 tot 20 procent bij BRCA2).
De gevolgen van een BRCA-mutatie zijn
groot. Ook op de lange termijn.
Tekst: Deborah Ligtenberg

Gevolgen voor je gezondheid
Een BRCA-mutatie heeft bij kanker invloed op de behandeling. Zo kun je ervoor
kiezen uit voorzorg ook de andere borst
weg te halen. Een borstsparende operatie
in combinatie met bestraling is bij erfelijke aanleg geen goed idee. Als je later alsnog voor een volledige amputatie kiest in
verband met erfelijke belasting, wordt een
reconstructie lastig omdat de huid strak
en/of beschadigd kan zijn door de bestraling. Vrouwen met een erfelijke aanleg die
nog geen kanker hebben gekregen, kunnen
zich regelmatig laten controleren op borstkanker. Controleren op eierstokkanker
is niet effectief. Vrouwen kunnen er ook
voor kiezen om hun borsten en eierstokken uit voorzorg weg te laten halen. Het
risico op borst- en eierstokkanker wordt
dan minder dan 3 procent. Bij mannen met
een BRCA-mutatie wordt geen jaarlijkse
screening geadviseerd omdat hun risico
op borstkanker maar licht verhoogd is.
Gevolgen voor een mogelijke
kinderwens
Zowel mannen als vrouwen met een
BRCA-mutatie hebben 50 procent kans om
de mutatie door te geven aan hun kinderen. Wie nog geen kinderen heeft en het
doorgeven van de mutatie wil voorkomen,
kan gebruik maken van Preïmplantatie
Genetische Diagnostiek (PGD) of Prenatale Diagnostiek (PND). Bij PGD wordt

van Borstkankervereniging Nederland

tijdens een IVF-behandeling een embryo
onderzocht op BRCA. Alleen de embryo’s
zonder mutatie worden teruggeplaatst. Bij
Prenatale Diagnostiek wordt de foetus tijdens de zwangerschap onderzocht. Als er
een mutatie wordt gevonden, kunnen ouders ervoor kiezen om de zwangerschap te
beëindigen.
Gevolgen voor familie en kinderen
De indexpatiënt, dat is de eerste in de
familie bij wie een mutatie is gevonden,
kan zijn familie informeren via een familiebrief. Een voorbeeld hiervan vind je op
brca.nl. Het is dan aan familieleden zelf of
zij zich willen laten testen. Kinderen van
een ouder met een BRCA-mutatie mogen
er zelf voor kiezen of zij willen weten of ze
drager zijn. Dit kan vanaf achttien jaar. Als
zij zich niet willen laten testen, wordt een
periodiek lichamelijk onderzoek geadviseerd vanaf 25 jaar.
Gevolgen op emotioneel vlak
Een BRCA-genmutatie kan emotionele impact hebben. Je kunt je bijvoorbeeld zorgen
maken over de gezondheid van jezelf of je
kinderen. Ook al kun je er niets aan doen,
schuldgevoel dat je de mutatie (misschien)
hebt doorgegeven aan je kinderen, komt
geregeld voor. Het kan goed zijn om over
deze emoties met anderen te praten. Bijvoorbeeld met lotgenoten via de besloten
Facebookgroep BRCA en CHEK2 NL en BE.

Gevolgen voor verzekeringen
Als er sprake is van erfelijke aanleg voor
kanker en je geen kanker hebt gekregen,
kun je je doorgaans goed verzekeren. Bij
de aanvraag van een verzekering dien je
een vragenlijst over je gezondheid in te
vullen. Hiermee probeert de verzekeraar
het gezondheidsrisico in te schatten. Er is
een vragengrens vastgesteld die bepalend
is voor de vragen die een verzekeraar mag
stellen over erfelijke aanleg. Bij een verzekering met een dekking op of onder die
vragengrens, mogen geen vragen over erfelijkheid aan jou of familieleden worden
gesteld. Voor levensverzekeringen (bij een
hypotheek bijvoorbeeld) ligt de vragengrens op € 250.000. De daadwerkelijk gehanteerde vragengrens ligt meestal hoger:
tussen de € 300.000 en € 1.000.000 per
persoon. Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is dit € 36.249 voor het eerste
jaar en € 24.267 voor de daarop volgende
jaren van arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie
F www.brca.nl en www.brca.nl/familiebrieven
F www.b-bewust.nl –
je vindt hier de ‘Checklist Erfelijke en familiaire
borst- en eierstokkanker’ als ondersteuning bij
de dilemma's waarvoor je kunt komen te staan
als je mogelijk erfelijk belast bent
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Borstkanker stopt niet na de curatieve
behandeling, de gevolgen zijn
doorgaans ingrijpend en langdurig.
De behandeling zelf kan nadelige
gezondheidseffecten hebben op de lange
termijn. Onderzoeksprojecten brengen
diverse gevolgen in kaart, in de hoop deze
gevolgen op termijn te helpen beperken.

Vier
onderzoeken
naar late
gevolgen

Tekst: Jac. Janssen

Naarmate de behandelmogelijkheden van borstkanker verbeteren en
daarmee de overlevingskans groeit,
krijgen ook de late gevolgen meer
aandacht. Deze vier door Pink Ribbon
gefinancierde onderzoeken zullen
naar verwachting de impact van late
gevolgen helpen verkleinen.
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1.

2.

Wanneer borstkankerpatiënten jaren na
hun behandeling hartproblemen krijgen, is
dat dan een direct gevolg van de behandeling? En zo ja, van welke (combinatie van)
behandelingen precies? Welke patiënten lopen risico op zulke klachten?
Deze vragen onderzoekt prof. dr. Floor van
Leeuwen van het Nederlands Kanker Instituut/Antonie van Leeuwenhoek (NKI/AvL).
‘Het is nog moeilijk te zeggen om hoeveel
patiënten het gaat’, vertelt Van Leeuwen.
‘Ons onderzoek zal dat duidelijk maken.
Niet bij iedereen die het aan het hart krijgt
na borstkanker, veroorzaakt de behandeling
de hartproblemen. We weten dat hart- en
vaatziekten meer voorkomen door de behandelingen, maar van een individu kunnen
we niet zeggen of het wel of niet door de bestraling of de chemo komt.’
Het onderzoeksteam analyseert daarom
de medische dossiers van 23.000 vrouwen
die werden behandeld tegen borstkanker.
Ook vijfhonderd langetermijnoverlevers
worden onderzocht op hun mate van hartschade na chemo. In 2017 wordt dit onderzoek afgerond.
Het verwachte resultaat is een duidelijker
beeld van het samenspel van factoren dat
mensen bevattelijk maakt voor deze bijwerkingen, zoals aanleg, leefstijl en behandeling. Dit maakt het mogelijk deze groep tijdig op te sporen. De onderzoekers hopen dat
dit onderzoek aanwijzingen oplevert voor
aangepaste screening en behandeling van
degenen met een verhoogd risico op deze
bijwerkingen.

Onlangs is de zogeheten BLOC-studie afgerond naar de omvang van het extra risico op
hartfalen door chemotherapie en bestraling.
Hoe groot is de kans op hartklachten als gevolg van deze aanvullende behandelingen?
Huisarts dr. Annette Berendsen leidde dit
onderzoeksproject. Aan het UMC Groningen werden 350 ex-borstkankerpatiënten
vergeleken met evenveel personen zonder
kanker. Bij 15 procent van de eerste groep
werd een licht verminderde hartpompfunctie vastgesteld, tegen 7 procent bij de
niet-kankerpatiënten. De vermindering was
voor de meeste betrokkenen zo gering dat
direct medisch ingrijpen onnodig was. Wel
bevestigt deze uitslag het belang van een gezonde leefstijl en extra alertheid op signalen.
De onderzoeksuitslag kan bijdragen aan het
gesprek over de voor- en nadelen van chemo
en bestraling tussen patiënt en behandelend
arts. Verdere onderzoeksresultaten volgen.
Je kunt zelf ook iets doen: zorg dat je geïnformeerd bent, wees alert op klachten en
voorkom of beperk risicofactoren.
www.borstkanker.nl/meer-risico-op-milde-hartproblemen-door-chemotherapie-bestraling

Hartschade na chemo

Mindere hartpompfunctie
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Lymfoedeem voorkomen
door klieren te sparen
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4.

Emotionele gevolgen:
Op adem na borstkanker

Emotionele klachten, vermoeidheid en
angst voor terugkeer van de kanker. Borstkankerpatiënten zijn zelden ‘klaar’ met de
ziekte nadat de curatieve behandeling is
afgerond. Omdat laagdrempelige en vrij
toegankelijke psychosociale ondersteuning ontbrak, startte het Radboudumc het
project BREATH. Als resultaat daarvan is
het online zelfhulpprogramma ‘Op adem
na Borstkanker’ ontwikkeld. Dit programma blijkt te werken: gebruikers herstellen
emotioneel aantoonbaar sneller tijdens de
eerste maanden na de borstkankerbehandeling. Onder eigen regie en in eigen tijd
en tempo. Mensen geven aan dat het helpt
om een nieuw evenwicht na borstkanker te
vinden. Het zou dus jammer zijn wanneer
dit programma onbekend blijft. Om ervoor
te zorgen dat zoveel mogelijk borstkankerpatiënten dit hulpprogramma weten te vinden, wordt gewerkt aan de landelijke verspreiding ervan. Het programma wordt nog
geëvalueerd door borstkankerpatiënten en
aangepast op basis van hun ervaringen en
tips. Momenteel wordt er een app ontwikkeld voor het programma. Alle vrouwen die
klaar zijn met de actieve behandeling kunnen “Op Adem na Borstkanker” gebruiken.
F www.opademnaborstkanker.nl

Overleven met borstkanker
Door meer kennis kunnen we behandelingen
verbeteren en de langetermijneffecten van deze
behandelingen verkleinen. Daar is veel geld voor
nodig. Pink Ribbon financiert wetenschappelijke
onderzoeken en projecten op het gebied van
behandeling, nazorg en langetermijneffecten
van borstkanker, zoals deze hiernaast, met
als doel een beter en langer leven voor de
(ex)borstkankerpatiënt.

Wil je ook steunen?

Doe een (eenmalige) donatie op
F www.pinkribbon.nl of koop de armband.

Foto: Rene Bosch

Borstkankerpatiënten van wie lymfklieren
operatief uit de oksel zijn verwijderd om te
onderzoeken of er uitzaaiingen in zitten,
kunnen last krijgen van lymfoedeem in
de arm. Bestraling na de okselklieroperatie blijkt een risico-verhogende factor. Van
de patiënten die deze operatie ondergaan,
krijgt 7 tot 77 procent met oedeemverschijnselen te maken. De grote spreiding
wordt verklaard door verschillende definities, meetmethoden en ervaren hinder.
Gebleken is dat bij standaard-okselklierdissectie ook enkele lymfbanen van de arm
worden verwijderd. Dit verhoogt de kans op
verminderde afvloed van lymfevocht uit de
arm, met onder meer zwelling, pijn en bewegingsbeperking tot gevolg. Artsen vroegen
zich af of het risico op een oedeemarm en
de bijbehorende klachten kleiner wordt als
we deze lymfklieren, die bij de arm horen,
sparen tijdens die okselklieroperatie. In een
proefstudie constateerde dr. Ernest Luiten,
chirurg en oncoloog aan het Amphia-ziekenhuis Breda, dat je de betreffende klieren
kunt opsporen door een blauwe vloeistof
in de arm te spuiten. Deze opsporingstechniek heet axillary reverse mapping ofwel
ARM. Eenmaal zichtbaar gemaakt, kun je de
specifieke lymfklieren ook sparen. Luitens
grootschalige vervolgstudie draait nu om de
vraag: krijgen minder borstkankerpatiënten
last van oedeem als we deze klieren laten zitten? Daartoe vergelijkt het onderzoeksteam
een groep patiënten bij wie de ‘armklieren’
worden gespaard met een groep bij wie ze
worden weggehaald. Wanneer dit de kans op
lymfoedeem daadwerkelijk vermindert, dan
kan deze chirurgische techniek bijdragen
aan een betere kwaliteit van leven voor de
borstkankerpatiënten bij wie de okselklieren
worden verwijderd. Het onderzoeksteam
hoopt binnen twee jaar de resultaten te presenteren.
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Twee
vriendinnen,
één wens

Milja (40) en Marike (45) ontmoetten elkaar in 2009 via het inloophuis
in Apeldoorn. ‘We zaten in twee verschillende praatgroepen voor
jonge mensen met kanker’, vertelt Marike. ‘De begeleider heeft ons
aan elkaar gekoppeld omdat we allebei de mogelijkheid op een
zwangerschap wilden behouden na de borstkankerbehandelingen. De
wens op een kindje ging uiteindelijk alleen voor Milja in vervulling.’
Tekst: Esther Smid ~ Foto’s: Suzanne Blanchard
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Milja: 'Voor
mijn gevoel
is Nica mijn
eigen kind;
ik heb haar
negen
maanden
in mijn buik
gedragen.'

‘We hielden elkaar vast,
maar erover praten lukte niet’
Marike

M

arike kreeg in 2009 op 38-jarige leeftijd de diagnose
borstkanker. Na een borstsparende operatie en radiotherapie volgden chemo- en hormoontherapie, waardoor ze in de overgang zou raken. ‘Mijn arts bracht het onderwerp
vruchtbaarheid nog voor de start van de chemo ter sprake. Ik bleek
erfelijk belast met een afwijking aan het BRCA2-gen, maar wilde
nog niet preventief mijn eierstokken laten verwijderen. Wie weet
zou mijn vruchtbaarheid na de behandelingen nog terugkeren. Mijn
relatie met Herman was nog pril; we kenden elkaar pas vier maanden. Toch hebben we besloten voor de zekerheid embryo’s te laten
invriezen.’
Milja was 32 toen ze in 2008 de diagnose borstkanker kreeg. Ze
ging naar een congres over borstkanker bij jonge vrouwen en
daar kwam het onderwerp vruchtbaarheid aan de orde. ‘Ik heb
het toen zelf aangekaart bij mijn artsen.’ Milja’s behandelplan
bestond uit een borstsparende operatie, radiotherapie en chemotherapie. Tijdens de bestralingen startte ook voor haar het
spoed-IVF-traject. ‘Mijn man Eric en ik konden uiteindelijk zes
embryo’s laten invriezen.’

van Borstkankervereniging Nederland

Hetzelfde schuitje
Marike en Herman maakten een afspraak met Milja en Eric, nadat
ze via het inloophuis aan elkaar gekoppeld waren. ‘We hebben toen
uitgebreid over het vruchtbaarheidstraject gesproken’, herinnert
Milja zich. ‘We zaten in hetzelfde schuitje en waren vrij open over
het onderwerp. Het klikte tussen ons en er ontstond na die eerste
ontmoeting een hechte vriendschap.’
Marike en Milja maakten vervolgens vele ups en downs met elkaar
mee. Marike wilde na een jaar hormoontherapie proberen zwanger
te worden. Omdat op één van haar eierstokken een cyste zat, moest
die eierstok in verband met de erfelijkheidsfactor verwijderd worden. ‘Toen vervolgens bleek dat de voorraad eicellen in mijn eierstokken hoe dan ook onvoldoende was, besloot ik beide eierstokken
in één operatie te laten verwijderen en mijn hoop te vestigen op de
zes embryo’s in de koeling.’
De eerste terugplaatsing van twee embryo’s heeft niet tot een
zwangerschap geleid, doordat ze zich niet goed konden innestelen. Een paar maanden later gingen twee embryo’s bij het ontdooien verloren. De laatste twee werden teruggeplaatst, maar ook nu
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‘Ik ben heel dankbaar
voor Nica’
Milja

konden de embryo’s zich niet innestelen. Marike was enorm teleurgesteld in haar lichaam en kon het grote verdriet niet goed delen
met haar partner. ‘We hielden elkaar vast, maar erover praten lukte
niet. Ik wilde zo graag moeder worden en de mooie dingen uit mijn
eigen opvoeding doorgeven aan ons kindje. Ik had er behoefte aan
om samen een vorm te vinden om het hele traject af te sluiten en te
bekijken hoe we verder zouden gaan. Helaas wist Herman niet wat
hij ermee aan moest en sprak hij nauwelijks over zijn emoties. Mijn
eigen gevoel raakte ook afgesloten en de afstand tussen ons werd
groter.’
Een prachtig geschenk
Milja was erg moe van de chemotherapie en had het eerste jaar
na de borstkankerbehandelingen geen behoefte om het zwangerschapstraject al in te gaan. Omdat Milja ook onvruchtbaar was geworden, begon ze in 2010 aan de eerste terugplaatsing. Twee embryo’s gingen verloren en een terugplaatsing van een derde embryo
eindigde in een miskraam. Een jaar later volgde een tweede poging,
maar de embryo’s gingen nog voor de terugplaatsing verloren.
‘Toen was het dus klaar’, zegt Milja. ‘We werden geconfronteerd
met heftige emoties nu duidelijk werd dat we nooit een kindje van
ons samen zouden krijgen.’
Milja en haar partner Eric besloten echter andere mogelijkheden te
onderzoeken. ‘De kinderwens was groot en Eric wilde het liefst een
‘eigen’ kindje. Gelukkig was iemand dichtbij ons bereid eiceldonor
te zijn.’ Na een lang traject van onderzoeken en gesprekken, eindigt
de eerste terugplaatsing na twee maanden zwangerschap wederom
in een miskraam. Voor Milja was het zowel fysiek als mentaal erg
zwaar. ‘We hadden nog één embryo in de vriezer, maar durfden er
bijna niet meer in te geloven. Na alle strijd en emoties voelde het
dan ook als een overwinning toen het deze keer wel goed ging.
Angst overheerste een groot deel van mijn zwangerschap, maar
ik vond het zo bijzonder dat er een kindje in mij groeide! Eind mei
2015 hielden we onze lieve dochter Nica in onze armen. Een bijzonder en prachtig geschenk!’
Milja: ‘Onze donor zegt dat ze alleen een bouwsteen heeft geleverd
en dat wij voor de rest moeten zorgen. Voor mijn gevoel is Nica
mijn eigen kind; ik heb haar negen maanden in mijn buik gedragen.’ Milja vindt het jammer dat Nica altijd alleen zal zijn, maar wil
absoluut niet nog eens zo’n zwaar traject afleggen. ‘Ook al had ik
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Marike: 'Milja en ik begrijpen elkaars emoties, en ik kan nog steeds mijn
verhaal bij haar kwijt.'

misschien liever twee kinderen gewild, ik ben heel dankbaar voor
Nica en droom ervan haar te zien opgroeien. Onze donor heeft het
met veel liefde gedaan, maar ik vraag het haar absoluut niet nog een
keer. Zeker niet nu ze zelf een partner en een kinderwens heeft.’
Vriendschap
Dat Milja wel moeder werd en Marike niet, had geen invloed op hun
vriendschap. ‘Ik vind het ontzettend jammer voor Marike’, zegt
Milja, ‘maar ik geniet heel erg van mijn eigen geluk. Ik voel ook dat
Marike het ons oprecht gunt.’
‘Ik ben inderdaad blij en dankbaar dat het bij Milja en Eric wel
gelukt is’, beaamt Marike. ‘Ik weet wat ze ervoor hebben moeten
doen. Milja en ik begrijpen elkaars emoties en ik kan nog steeds
mijn verhaal bij haar kwijt.’
Marike en Herman zitten inmiddels in relatietherapie. ‘Onze relatie staat stil, we zitten vast. Ik zit niet lekker in mijn vel en worstel
met de vragen hoe ik de leegte kan opvullen en voor wie of wat mijn
leven nog belangrijk is. Ik hoop dat ik over een jaar weer voluit kan
leven en kan genieten van kleine dingen.’
Milja en Marike benadrukken hoe belangrijk het is met elkaar in
gesprek te blijven. ‘Wees duidelijk over je gevoelens en zorg dat je
begrepen wordt’, zegt Marike. Alleen door te praten blijf je elkaar
volgens Milja ook vinden. ‘Als je thuis niet kunt praten, zoek dan
andere mogelijkheden bijvoorbeeld in een inloophuis. Je hoeft het
niet alleen te doen!’

Het blad over borstkanker

Mannen met borstkanker

Workshop 'Mannen met
borstkanker'
In oktober organiseert
Ziekenhuis Nij Smellinghe
het symposium
‘Leven met borstkanker’.
Op de site vind je meer
informatie en een aanmeldformulier
www.nijsmellinghe.nl/
levenmetborstkanker

Vraag!
Veel nuchterder dan Frits van Werven worden mensen niet gebakken. Over de borstkanker die hem 25 jaar
geleden trof, praat hij alsof het een griepje betrof. Al snel ging het vizier op verder werken, verder sporten,
verder léven: ‘Ik heb altijd geprobeerd zo min mogelijk patiënt te zijn.’ Tekst: Paul Peijnenburg - Foto: Martijn de Vries
Heel blij is de gepensioneerd kernfysisch onderzoeker dat hij direct
na de diagnose een second opinion aanvroeg bij de toenmalige Daniel
den Hoed-kliniek in Rotterdam. Niet omdat hij de uitslag van zijn oncologisch specialist uit het streekziekenhuis niet vertrouwde, maar
om na te gaan of de voorgestelde behandeling wel de meest optimale
was. Tijdens het gesprek immers, had de chirurg Frits ook verteld dat
hij hem weliswaar snel zou kunnen opereren, maar ook dat de borstsparende ingreep die hij voor hem in gedachten had, hoogstwaarschijnlijk betekende dat hij niet meer zou kunnen zwemmen. ‘En
toen’, zegt Frits, ‘begonnen alle alarmbellen te rinkelen. Sport was en
is mijn lust en leven, vooral zwemmen. Ik móest bedenktijd hebben.’
Een bevriende radioloog raadde hem aan contact op te nemen met
het oncologisch centrum van het Erasmus MC in Rotterdam. Binnen
een week had Frits daar een afspraak. Ook hier kreeg hij aanvankelijk
te horen dat de specialist een borstsparende operatie voorstelde.
Hoewel hij zich nauwelijks met het idee kon verzoenen, meldde Frits
zich een paar weken later in Rotterdam voor opname. Hij herinnert
zich dat de dokter tijdens die opnamedag zijn kamer binnen liep om
de operatie van de daaropvolgende dag te bespreken. ‘Ik heb er nog
eens over nagedacht’, hoorde hij hem zeggen, ‘maar ik ga je borst
weghalen. Als ik die borstsparende operatie namelijk uitvoer, moet ik
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nabestralen. En dan bestraal ik dus ook die borstspier die we juist
willen sparen omdat jij zo graag zwemt. Met deze ingreep voorkom ik
dat en kun jij probleemloos blijven sporten.’
Dat dit de enig juiste beslissing was, blijkt nu, 25 jaar na dato. Frits
sport enthousiast en klachtenvrij, ondanks een kunstheup en ondanks zijn leeftijd van ver in de zeventig. En ja, de Doorwerther die
zich sinds jaar en dag namens Borstkankervereniging Nederland inzet voor voorlichting en betere behandeling van mannen met borstkanker heeft nog een raad aan lotgenoten: ‘Deel je voorkeuren en belangrijke aspecten van je leven met je artsen. Probeer zó de best
mogelijke behandelopties voor jou op tafel te krijgen. Vráág!’

Meer informatie
Informatie en steun vind je bij de expertgroep mannen. Hier vind je ook een
link naar een voorlichtingsvideo en een checklist om een gesprek met je
behandelaar voor te bereiden, www.borstkanker.nl/expertgroepmannen
Informatie over lopend onderzoek naar mannen met borstkanker vind je op
www.borstkanker.nl/mannen
Heb je vragen over borstkanker bij mannen?
Mail deze dan naar info.mannen@borstkanker.nl
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Einde aan taboe op kanker en werk

Werken mag,
praten moet

Of je nu nog wel of even helemaal niet
werkt na de diagnose, de weg terug naar
werk begint met een goed gesprek met je
werkgever. Liefst gelijk na de diagnose.
Door je wensen te uiten en eventueel hulp
in te roepen, beland je minder snel op de
reservebank.
Tekst: José Mast

B

ij primaire borstkanker zijn het vooral
de behandelingen die de grootste impact hebben op je lichamelijk en geestelijk welbevinden. Ook de diagnose borstkanker op zich kan ‘gewoon’ doorleven en
werken lastig of onmogelijk maken. Werkgevers en collega’s zijn vaak vol begrip en laten je
met de beste bedoelingen met rust. Voor je het
weet sta je aan de zijlijn. Hoe langer je geen
contact hebt met collega’s en leidinggevenden, hoe moeilijker het wordt. Zeker als je te
maken krijgt met langetermijngevolgen.
Verhoogd risico op uitval
Vrouwen en mannen die zijn behandeld tegen
borstkanker houden tot vijf à zeven jaar na de
behandeling een verhoogd risico op verlies
van betaald werk, concludeert onderzoeker
Carmen Paalman van het Nederlands Kanker Instituut (NKI). Tot tien jaar na de diagnose lopen ze een hoger risico op arbeidsongeschiktheid. Het allerhoogst is dit risico bij
jonge vrouwen. Ook een enquête van B-force
laat zien dat kanker een grote invloed heeft op
werk: ongeveer een kwart van de respondenten (N = 900) is (tijdelijk) gestopt met werken,
driekwart van hen wegens (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.
Dat moet anders, vindt niet alleen het NKI,
maar ook minister Asscher van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. Zijn ministerie droeg
daarom bij aan de ontwikkeling van de Roadmap Werkkracht bij Kanker (werkkrachtbijkanker.nl): een stappenplan dat werkgever
en werknemer de weg wijst naar een uitgebalanceerde re-integratie. Niet te snel, maar
ook niet te afwachtend, want met deskundige
begeleiding is veel te bereiken. Denk bijvoor-

30

B-hulpzaam

beeld aan het betrekken van de bedrijfsarts in
een vroeg stadium en aan het inschakelen van
gespecialiseerde ondersteuning (zie kader).
De Roadmap spoort aan tot goede communicatie hierover in elke fase van de ziekte, ook bij
uitgezaaide borstkanker.
Zelf doen
Terwijl politiek en zorg werken aan oplossingen, kun je zelf ook het nodige doen om
je wensen te laten horen. Dat is niet altijd
makkelijk, want ziekte en werk lijken elkaar
soms uit te sluiten. Toch is het belangrijk om
te weten wat werk voor jou betekent op het
moment dat je ziek wordt, en om op de een of
andere manier contact te houden met je werk,
bijvoorbeeld door af en toe langs te gaan. Als
je conditie het toelaat, wil je misschien gedeeltelijk blijven werken of aangepaste taken
doen. Het is niet vreemd om daar naar te vragen. Evenmin is het raar dat je tempo lager ligt
of dat je onzeker bent over je eigen kunnen.
Laat je leidinggevende niet raden naar je wensen en je grenzen, maar praat erover. Er zijn
programma’s voor fysiek herstel, psychisch
herstel of programma’s die de re-integratie
zelf als doel hebben. Een mix van alle drie kan
ook. Vraag erom bij je bedrijfsarts, specialist
of huisarts.
Rol bedrijfsarts
Een belangrijke rol in dit proces is hoe dan
ook weggelegd voor de bedrijfsarts met wie je
een re-integratieplan opstelt. Hij kijkt naar de
medische gegevens, maar weegt ook jouw verhaal mee bij de inschatting van je belastbaarheid. Het is daarom goed om je persoonlijke
behoefte met hem te bespreken. Wees zo open

mogelijk over je verwachtingen en zorgen.
Heb je het gevoel dat je niet gehoord wordt,
dan kun je jouw werkgever vragen om een
andere bedrijfsarts te zien. Let wel dat je ook
echt een bedrijfsarts spreekt. Bedrijfsartsen
hebben na hun opleiding tot basisarts nog
een vierjarige specialisatie gevolgd. Arboartsen zijn daarentegen basisartsen die geen
arbeidskundig specialist zijn. Je kunt ook om
een doorverwijzing naar een in kanker gespecialiseerde bedrijfsarts vragen: de Bedrijfsarts
Consulent Oncologie (BACO).
Meer informatie
F www.borstkanker.nl/werk
vind je informatie en tips. Een aanrader is ook de
nieuwsbrief ‘Late gevolgen’ van BVN.
Op Fwww.b-bewust.nl/werk_en_
reintegratie/vragenlijst kun je je voorbereiden op
een gesprek met je werkgever.
Op F www.kankerenwerk.nl van NFK vind
je onder meer een inkomensrisico-scan
om de gevolgen van werkloosheid of
arbeidsongeschiktheid te berekenen.
Specialisten in re-integratie bij kanker zijn
F www.cancerandcareer.nl
F www.careforcancer.nl
F www.dosomegood.nl
F www.re-turn.nl en
F www.stap.nu
F www.opuce.nl is een arbeidsbemiddelingsbureau
F www.verwijsgidskanker.nl

Op 8 oktober vindt het Borstkankersymposium
plaats, waarbij ook BVN betrokken is. Een van de
workshops betreft kanker en arbeid. Kijk op
F www.borstkanker.nl/actie voor de ledenactie.
F www.borstkankersymposium.nl
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www.re-turn.nl

Deze infographic kwam tot stand door samenwerking van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, OVAL en Re-turn | Werkkracht bij kanker

MINDACT toont
aan: adjuvante
chemotherapie
vaak onnodig

Inzet van het MammaPrint 70-genenprofiel kan in Nederland jaarlijks zo’n 2.500
patiënten met hormoongevoelige borstkanker chemotherapie besparen. Overeenkomstig de huidige Richtlijn Mammacarcinoom krijgen deze patiënten naast
hormoontherapie ook (neo)adjuvante
chemotherapie geadviseerd, maar zonder
dat zij daar werkelijk baat bij hebben. Wel
ondervinden ze de bijwerkingen en mogelijke gezondheidsschade op lange termijn.
Tekst: Peter Hamerslag ~ Foto: Antoni van Leeuwenhoek

J

aarlijks ondergaan wereldwijd honderdduizenden borstkankerpatiënten
in aanvulling op hun operatie chemotherapie. Het voornaamste doel hiervan is
om micro-uitzaaiingen die er misschien zijn
te vernietigen voordat deze kunnen uitgroeien tot levensbedreigende tumoren elders in
het lichaam. ‘Maar voor een deel van deze
patiënten is de therapie zinloos omdat die
micro-uitzaaiingen er niet zijn of nooit tevoorschijn komen’, vertelt prof. dr. Emiel
Rutgers, oncologisch-chirurg in het AVL en
bijzonder hoogleraar heelkundige oncologie
aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Het
probleem is alleen om vooraf te bepalen welke patiënten zo’n gunstige prognose hebben
dat ze verantwoord kunnen afzien van chemotherapie.’
Sinds lang maken behandelaars gebruik van
klinisch-pathologische prognose-instrumenten als Adjuvant! Online om patiënten met
een hoog risico op uitzaaiingen te scheiden
van patiënten met een laag risico. ‘Deze conventionele tests zijn in zoverre betrouwbaar,
dat patiënten die een laag risico scoren vei-
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lig kunnen afzien van chemotherapie’, aldus
Rutgers. ‘Maar patiënten die een hoger risico
scoren in de pathologische test, blijken dat hogere risico niet altijd te hebben.’
Het was dan ook een belangrijke ontwikkeling dat begin deze eeuw genetische risicotests beschikbaar kwamen. Dergelijke tests,
waaronder Oncotype DX en MammaPrint,
pretenderen beter in staat te zijn om de risicogroepen te scheiden. Maar ze zijn ook
duurder. Rutgers: ‘Die hogere kosten mogen natuurlijk geen beletsel zijn om genetische tests in te zetten als die daadwerkelijk
meerwaarde bieden. Maar juist die meerwaarde werd door sommige oncologen en
pathologen – en door enkele zorgverzekeraars – betwist.’
Onderzoeksopzet
Om de kwestie te beslissen, nam Rutgers samen met dr. Martine Piccart uit Brussel en
dr. Fatima Cardoso uit Lissabon het initiatief
voor de MINDACT-studie. Een omvangrijk
en complex onderzoek waaraan negen Europese landen deelnamen. In Nederland waren

zestien ziekenhuizen betrokken.
Tumormonsters van bijna 6.700 deelnemers werden opgestuurd naar het NKI in
Amsterdam. Voor elk van hen werd het risico op afstandsuitzaaiingen bepaald op
basis van Adjuvant! Online, het huidige klinisch-pathologische standaardonderzoek,
en op basis van het MammaPrint 70-genenprofiel. De testuitkomsten werden met
elkaar vergeleken.
Bij twee derde van de patiënten gaven beide
tests dezelfde uitkomst, namelijk een laag
risico bij 2.745 vrouwen (41%) en een hoog
risico bij 1.806 vrouwen (27%). Dit zijn de
zogenoemde concordante groepen. Maar
bij een derde van de vrouwen waren de uitslagen verschillend, ofwel discordant. Een
kleine zeshonderd vrouwen (9%) scoorden
een laag risico in Adjuvant! Online maar een
hoog risico in MammaPrint. Bij 1.550 vrouwen (23%) was dit precies andersom.
Het was vooral deze laatste groep waarin
de onderzoekers bijzonder geïnteresseerd
waren: patiënten die op basis van de huidige richtlijn chemotherapie geadviseerd
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‘Ongeveer de helft van de patiënten heeft volgens
Adjuvant! Online een laag risico op uitzaaiingen.
Zij hebben geen baat bij adjuvante chemotherapie en
hoeven dus ook niet genetisch te worden getest’
Emiel Rutgers

Prof. dr. Emiel Rutgers

krijgen terwijl ze daar op basis van de
MammaPrint-uitslag mogelijk geen baat bij
hebben. Om hier achter te komen, werden de
groepen gesplitst. De helft van de vrouwen
kreeg chemotherapie, de andere helft niet.
Hun ziekteverloop werd jarenlang nauwgezet gevolgd.
Uitkomsten
De uitkomsten, dit voorjaar gepresenteerd
op het jaarcongres van de American Association for Cancer Research en inmiddels
gepubliceerd in het gezaghebbende New
England Journal of Medicine, waren verheugend. Rutgers: ‘Ongeveer de helft van de patiënten heeft volgens Adjuvant! Online een
laag risico op uitzaaiingen. Zij hebben geen
baat bij adjuvante chemotherapie en hoeven dus ook niet genetisch te worden getest.
Maar bij patiënten die hoog scoren in Adjuvant! Online en daarom doorgaans chemotherapie krijgen, is het wel zinvol genetisch
te testen. Want van deze groep scoort bijna
de helft een laag risico in MammaPrint, en
ook zij blijken nauwelijks baat bij chemotherapie te hebben. Binnen ons onderzoek
betrof het 1.550 patiënten, maar geëxtrapoleerd naar Nederland gaat het om zo’n 2.500
patiënten per jaar!’
Om deze winst te realiseren moet MammaPrint breder worden ingezet. Rutgers:
‘Op dit moment wordt de test alleen gebruikt als de tumor kleiner is dan twee centimeter en er geen aangetaste lymfklieren

van Borstkankervereniging Nederland

zijn. Wij hebben echter alle deelnemers getest en geconstateerd dat ongeveer de helft
van de patiënten met een grotere tumor,
tot wel vijf centimeter, en met maximaal
drie okseluitzaaiingen, een laagrisicoprofiel heeft in MammaPrint. Deze patiënten
kunnen dus het achterwege laten van adjuvante chemotherapie zeker overwegen. Dit
vergroot de groep patiënten voor wie MammaPrint een nuttig instrument is met naar
schatting vierduizend patiënten per jaar.’
Rutgers verwacht dat de uitkomsten zullen
leiden tot aanpassing van de richtlijn en tot
opname van MammaPrint in het basispakket van zorgverzekeraars.

Vervolg
De MINDACT-studie is nog niet afgerond.
Ook bij de twee concordante groepen wordt
onderzoek gedaan. Bij de groep die zowel in
Adjuvant! Online als in MammaPrint een
hoog risico scoorde, wordt onderzocht of
een alternatieve chemotherapie effectiever
is en minder bijwerkingen heeft dan de huidige standaardtherapie; resultaten worden
eind dit jaar verwacht. En bij de groep die in
beide testmethoden een laag risico scoorde,
wordt onderzoek gedaan naar een alternatieve hormonale behandeling; deze uitkomsten volgen op zijn vroegst eind 2017.

Uitzaaiingsrisico volgens

patiënten
(totaal 6.693)

ziektevrije
vijfjaarsoverleving in % bij

Adjuvant Online

MammaPrint

aantal

%

wel chemo

geen chemo

hoog

hoog

1.806

27

90,6

n.v.t.

hoog

laag

1.550

23

95,9

94,4

laag

hoog

592

9

95,8

95,0

Van de 6.693 deelnemers met een hormoongevoelige vroege borstkanker zouden er 3.356 (= 1.806
+ 1.550) volgens de huidige richtlijn chemotherapie geadviseerd krijgen omdat ze een hoog risico
scoren in Adjuvant! Online. Van deze 3.356 scoren er echter 1.550, iets minder dan de helft, een
laag risico in MammaPrint. Zonder chemotherapie hebben deze vrouwen een vijfjaarsoverleving
die bijna even hoog is als met chemotherapie. Het verschil, 1,5 procentpunt, is zo klein dat het
niet opweegt tegen de zware bijwerkingen en risico’s voor gezondheidsschade op lange termijn
(waaronder hartfalen en chemobrein).

B-proefd

33

B wordt gefinancierd met bijdragen van de volgende bladpartners:
Colofon
Redactie (redactie@borstkanker.nl)
Dagmar van Amerongen, Mariette
Bergmans, Ragna van Hummel, Rianne
Romijn, Ulrike Schmidt, Marga Schrieks,
Esther Smid, Mirjam Velting, Aukje
Cnossen (verpleegkundig specialist),
Miranda Ernst (oncologisch mammachirurg), Margreet Jonker (coördinatie
medische teksten),
Gijs van Leeuwen (patholoog),
Marieke Traa-van de Grootevheen
(nurse practitioner mammacare)
Met bijzondere dank aan alle leden
van de expertpgroep Late Gevolgen
van BVN.
Concept en Realisatie
BVN en Meander Media
Eindredactie
Esther Smid – Tekst & Eindredactie
Art direction en Vormgeving
Van Lennep

Berichten van onze
bladpartners

door wordt de test beschouwd als zorgstandaard.
www.genomichealth.com

(advertorial)

Keuzehulp bij uitgezaaide borstkanker
Het Sint Antonius Ziekenhuis heeft in samenwerking met BVN een Keuzehulp ontwikkeld
voor vrouwen met uitgezaaide borstkanker. De
keuzehulp informeert patiënten en zet argumenten voor en tegen behandelopties op een rij.
De Keuzehulp helpt ook zorgprofessionals bij
het structureren van gesprekken met patiënten.
AstraZeneca heeft de ontwikkeling gefinancierd,
maar geen invloed gehad op de inhoud van de
Keuzehulp.
www.borstkanker.nl/keuzehulp_uitgezaaide_borstkanker
Oncotype DX®
De Oncotype DX® Borstkankertest is een
genentest van Genomic Health welke informatie
geeft die artsen kan helpen aan een individueel
afgestemd behandelplan. Bevindingen bij meer
dan 50.000 patiënten bewijzen dat met Oncotype DX® bij meer dan de helft van de patiënten
effectief afgezien kan worden van chemotherapie. Het is de enige genentest die het risico van
terugkeer van kanker en de waarschijnlijkheid
van chemotherapievoordeel voorspelt in een
vroeg stadium van invasieve borstkanker. Daar-

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'. www.roche.nl
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 Hoog Risico op
uitzaaiingen. Op basis van deze uitkomst kan
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
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Drukkerij Aeroprint
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De naakte waarheid
Anjo Bloemen (55)

Tijdens haar behandelingen heeft Anjo een
blog bijgehouden,
www.anjobloemen.
blogspot.com. Bovendien werkt Anjo ook
als ervaringsdeskundige ambassadeur bij
www.kankerenwerk.nl.
Mensen die nieuwsgierig geworden zijn
naar het naturisme
kunnen terecht op
www.nfn.nl

Borstkanker
Anjo was al sinds 2007
onder controle vanwege kalkspatjes. Begin
2011 zijn er op drie
plekken kwaadaardige
afwijkingen gevonden:
in haar borst, onder
haar sleutelbeen en in
haar oksel.
Behandeling
Anjo kreeg voor de
operatie acht keer
chemotherapie; haar
borst is geamputeerd
inclusief een volledig
okselkliertoilet, ze
kreeg bestralingen en
een jaar lang immunotherapie. Anjo zag af
van de geadviseerde
antihormonale therapie omdat haar tumor
maar voor twintig
procent hormoongevoelig was.

Twee borsten of een:
je bent er niet minder om
Borstkanker laat zijn sporen na, van binnen en van buiten. Vrouwen en mannen vertellen zonder opsmuk
over de nieuwe relatie met hun lichaam. Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto: Teska Overbeeke

‘De aanblik van de wond na de operatie in het ziekenhuis was confronterend. Ik vond het tien keer zo erg als ik had verwacht. De
hele weg naar huis zat ik te janken. Thuis heb ik de watten uit de
prothese door de kamer gesmeten: “Nooit meer ga ik naar een naturistencamping”. Mijn borsten vond ik het mooiste deel van mijn
lichaam, en die waren ineens verminkt. Tegelijkertijd wist ik dat
ik niet in die boosheid kon blijven hangen. Mijn man en ik hebben
een grote spiegel in de badkamer. Tweemaal per dag moest ik van
mezelf blijven kijken. Toen kwam het verdriet, maar het heeft me
ook erg geholpen.’
Boter, kaas en eieren
‘Twee weken later gingen we voor het eerst weer naar De Vrijgaard, de naturistencamping waar we een seizoenplek hadden. Ik
had me voorgenomen om te doen of er niets aan de hand is. Dus
vermande ik me en liep gelijk maar richting toiletten. Dan kom
je natuurlijk de een na de ander tegen. Ik werd er met applaus begroet! De ontvangst op die camping was een warm bad: van de een
kreeg ik een Reikibehandeling, de ander kookte lekker voor me,
enzovoort. En mensen maakten grapjes: “Er is een tiet van komen,
en er is een tiet van gaan”. Die humor heeft me geholpen.’

van Borstkankervereniging Nederland

Bloot gewoon
‘Ik heb het gevoel dat naturisten eerder alleen constateren dat er iets anders is aan je lijf dan dat ze er ook iets van vinden. In de sauna maak ik
het mee dat mensen een duim opsteken: “Wat goed dat jij dat met jouw
lichaam nog doet!” Op zo’n moment wil ik er niet mee bezig zijn. Daarom
is zo’n opmerking niet prettig. Ik kom niet in de sauna omdat ik met één
borst loop, ik kom er omdat ik lekker een dagje naar de sauna wil. Mensen
hoeven van mij geen naturist te worden, maar onder naturisten is bloot
heel gewoon. Eén been of één borst, het hoort gewoon bij je. Die houding
heeft mij erg geholpen om te accepteren dat ik een borst moet missen. Het
gaat om de mens die je bent, uiterlijke kenmerken doen er niet zo toe.’
In balans
‘Een reconstructie is voor mij niet bespreekbaar. Ik heb een mooi litteken. Dat zet ik niet op het spel. Ik kocht altijd hartstikke mooie bh’s, dat
doe ik nog. Daar horen gewoon twee borsten in, dus draag ik altijd een
uitwendige prothese. Dat staat los van het naturisme. Dat hoort bij mijn
“klerenwereld”. Ik heb meer last van mijn armbeperking, chemobrein en
wisselende energie dan van die ene borst. Het heeft lang geduurd te accepteren dat er dagen zijn dat het echt niet gaat zoals ik wil. Na vijf jaar
ben ik in balans. Afgelopen april gaf ik een feest om het leven te vieren!’
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Een mensenmens
Anjo wordt omgeven door een gemêleerd gezelschap lieve men
sen. Anneke en haar man Ad van de naturistencamping, Tineke,
long time vriendin en voormalig collega, Mieke wier kinderen
ooit door Anjo over straat werden geholpen op weg naar school
en Peter en Ineke, die Anjo veelzeggend “neppapsie en -mamsie”
noemt. Anneke vertelt: ‘Anjo en Ad zijn allebei van het kokkerellen. Ad heeft Anjo op de camping geleerd hoe ze paella moet
maken. En zij heeft Ad weer tips gegeven voor lekkere sausjes.
Behalve onze recepten hebben we ook onze levenservaring gedeeld. Ad heeft ooit longkanker gehad, we zijn ook een samengesteld gezin, met kinderen en kleinkinderen. Dus er is nogal wat
te delen.’ Ineke vult het beeld aan: ‘Toen Anjo’s moeder overleed,
waren wij als eersten bij haar. En na de operatie wilde ze ook dat
wij als eersten de wond zagen. “Wat vinden jullie?”, vroeg Anjo.’
Huilen mag
‘Ook al ben je sterk, dan mag je toch bang zijn.’ Dat probeerden
Anneke en Ad Anjo mee te geven als ze elkaar zagen in de tijd
dat Anjo behandeld werd tegen borstkanker. ‘Anjo is heel open,
ze kan goed haar verdriet laten zien. We spoorden haar daar
ook altijd toe aan.’ Tineke: ‘We zijn lotgenoten, en toevallig
waren we al vriendinnen. Ik denk dat ik Anjo kon helpen door te
luisteren. Als ik er was, dan ging het vertellen eigenlijk vanzelf.’
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Ineke kent Anjo ook van de camping: ‘Ik zag het uit de verte als
Anjo niet lekker was. Dan ging ik er even heen, sloeg een arm om
haar heen, luisterde. Soms huilde Anjo, soms niet. Voor Peter en
mij was het vanzelfsprekend om dat te doen. Voor Anjo was het
misschien veel fijner dan we kunnen bedenken.’
Vol in het leven
Mieke haalt nog een ander aspect naar boven: ‘Wat mij opvalt
is dat Anjo totaal niet in de slachtofferrol vervalt. Ze maakt meteen een plan de campagne en leeft naar alle stappen toe. Ze is
eigenlijk altijd enthousiast.’ Tineke herkent dat: ‘Anjo is continue
op zoek naar oplossingen, naar uitdagingen. En ze komt ook aan
zichzelf toe. Ik waardeer die manier waarop zij vol in het leven
staat. Dat is fijn om te zien.’ Zo is het Anjo, na een slepend re-integratietraject jaren geleden, recent gelukt haar eigen functie te
creëren. Alles wat ze goed kan, komt erin terug. En alles wat ze
wil ook, zoals een rustige werkplek vanwege de concentratieproblemen die ze heeft overgehouden aan de behandeling. Ze
is er pas met veel plezier aan begonnen. ‘Anjo stimuleert mij’,
zegt Mieke. ‘Ik sprak op een congres over cognitieve revalidatie, daarbij kon ik de ervaring van Anjo en andere vrouwen met
borstkanker goed gebruiken. En Anjo kan die input van mij weer
gebruiken als ze zich op haar manier inzet voor lotgenoten. Zo
inspireren we elkaar.’

Van links naar rechts:
Peter Hoogesteger, Anjo Bloemen,Tineke de Rijk,
Mieke Maertens, Anneke de Bresser,
Ineke Hoogesteger, Ad de Bresser
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