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‘Zoals ik nu ben, voelt het 
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Borstkanker overkomt je. Je wordt er ongewild mee geconfronteerd en 
er komt veel op je af. Het helpt als je voor en tijdens de behandeling re-
gelmatig stilstaat bij wat jouw persoonlijke vragen, wensen en zorgen 
zijn. Hoe beter geïnformeerd en bewuster je besluiten over de behande-
ling neemt, hoe groter de kans dat je de behandelingen beter doorstaat, 
dat je er tevreden over bent en later beter kunt leven met de mogelijke 
gevolgen van de ziekte en de behandelingen. 

De arts heeft de verantwoordelijkheid om je begrijpelijke informatie te 
geven over de diagnose, de behandelmogelijkheden en mogelijke bijwer-
kingen op korte en lange termijn en om je de tijd en ruimte te geven om 
alle informatie te overdenken. Als patiënt ben je in de gelegenheid om 
jezelf te laten zien. Geef aan wat je persoonlijke situatie is en wat daar-
in belangrijk is voor de kwaliteit van jouw leven. Geef aan wat je voor-
keuren zijn, en wat je nodig hebt om te kunnen kiezen: meer tijd, meer 
informatie, iemand anders die de keuze met jou maakt… Zowel je arts 
als jij hebben er baat bij wanneer je niet alleen als patiënt maar ook als 
mens laat zien wat je belangrijk vindt. Alleen dan kan de zorg op maat 
op jou worden afgestemd. Neem of vraag de ruimte om dit goed te doen. 
Medisch gezien is er vaak wel tijd om informatie rustig tot je te nemen, 
erover te praten, erover na te denken. 

BVN wil patiënten hierin zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom ne-
men we ook deel aan het project Time Out en Gedeelde Besluitvorming. 
Dat is ook de reden dat in de afgelopen anderhalf jaar zeventien zieken-
huizen enthousiast aan de slag zijn gegaan om B-bewust actief aan te 
bieden aan nieuwe patiënten. Artsen en verpleegkundigen vinden geza-
menlijke besluitvorming belangrijk en B-bewust helpt hen om dit pro-
ces vorm te geven. BVN gelooft er ook in dat gedeelde besluitvorming 
tussen arts en patiënt ervoor gaat zorgen dat patiënten veel eerder in 
het behandelproces en beter worden voorgelicht over mogelijke late ge-
volgen van de borstkankerbehandelingen. Dat geeft je als patiënt meer 
ruimte om ook die informatie op te nemen en mee te nemen in je af-
wegingen. Daarom blijven ‘eigen regie’ en ‘samen beslissen’ ook in 2017 
hoog op onze agenda staan. Niemand kiest ervoor om patiënt te zijn, we 
kunnen er wel voor zorgen dat je ook tijdens je ziekte zo veel mogelijk 
mens kunt blijven. 

Met warme groet,

Lieke Steinmeijer
Steinmeijer@borstkanker.nl
Directeur BVN

Kijk voor meer nieuws op:  F www.borstkanker.nl

Hervinden van een nieuwe balans
Het online programma “Op adem na borstkanker” ondersteunt 
bij het vinden van een nieuwe balans na de behandeling van 
borstkanker en heeft twee doelen: minder klachten als gevolg 
van borstkanker en meer eigen kracht en mogelijkheden. Je 
kunt het programma zelf thuis doorlopen via de website. 

 F www.opademnaborstkanker.nl

Nascholing verpleegkundigen
Afgelopen november gaf BVN samen met trainingsbureau  
Vestalia een nascholingsmiddag bij IKNL voor verpleegkundi-
gen en verpleegkundig specialisten Mammacare. Het onder-
werp was maatwerk bij keuze-ondersteuning. Het was voor 
het eerst dat BVN op deze manier nascholing van professionals 
organiseerde. De training zat vol, de reacties van deelnemers 
waren overwegend positief en in 2017 zal de training vaker 
gegeven worden.

B-force: Begeleiding uitgezaaide  
borstkanker en Ervaringen partners
Afgelopen najaar heeft BVN weer verschillende vragen gesteld 
via B-force. Een daarvan betrof de ervaringen met begeleiding 
in het ziekenhuis bij uitgezaaide borstkanker. De andere vraag 
ging over de ervaringen van partners van mensen met borst-
kanker. We wilden met name weten waarvan partners vooral 
last hebben gehad. De uitkomsten van beide vragen kun je 
onder het kopje ‘Resultaten’ vinden op  F www.bforce.nl

Grens IORT verlaagd naar 50 jaar
Tot nu toe kwamen alleen vrouwen van boven de 60 onder be-
paalde voorwaarden in aanmerking voor Intra Operatieve Ra-
dio Therapie (IORT), maar sinds november 2016 is die leeftijds-
grens verlaagd naar 50 jaar. Bij IORT verwijdert de chirurg eerst 
de tumor. Daarna bestraalt de bestralingsarts tijdens dezelfde 
operatie heel nauwkeurig de plek waar de tumor heeft gezeten 
en spaart daarbij het gezonde weefsel. Daarom kan de dosis 
straling ook hoger zijn zonder dat het gezonde weefsel schade 
oploopt. De behandeling is nog niet opgenomen in de richtlijn. 
Meer informatie op  F www.borstkanker.nl/iort 

Voor in de agenda
14 januari – “Learn from Our Past - See our Future” is een 
congres van A Sister's Hope. Alle onderzoekers die door A 
Sister’s Hope werden en worden ondersteund, presenteren hun 
onderzoeken in het AVL in Amsterdam. Je kunt je aanmelden 
door een email te sturen naar 
  F info@ASistersHope.org

13 mei – Algemene ledenvergadering BVN. Houd de website  
in de gaten voor meer informatie en aanmelden 

 F www.borstkanker.nl/alv 

voorwoord BVN-nieuws

Meer aandacht 
voor de mens  
achter de patiënt
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Een jaar geleden vertel ik mijn oncoloog dat mijn zus borstkanker 
heeft. Ik zie dat ze schrikt. Hoewel er geen erfelijke genmutaties 
gevonden zijn, lijkt de kans nu groter dat er toch iets familiairs aan 
de hand is. Daarom stelt mijn oncoloog voor de jaarlijkse controles 
weer om te zetten naar halfjaarlijkse. De ene keer krijg ik dan een 
mammografie, de andere keer een MRI.
Als een boemerang komt alles terug. Ik wil geen MRI! Ik wil die 
buis niet in, die herrie niet aan mijn hoofd, dat infuus niet in mijn 
arm. Toch ga ik akkoord met het plan van mijn oncoloog. Beter ge-
screend worden, is veiliger. 

Een half jaar later is het zover. Ik zie vooral op tegen de herinnerin-
gen aan ruim zeven jaar geleden, toen ik een week na de diagnose 
borstkanker een MRI kreeg. Er zijn twee verpleegkundigen en vijf 
pogingen nodig om mij aan te prikken. De aderen in mijn arm zijn 
er niet beter op geworden na de chemo van toen. Ik schuif in de 
smalle MRI-buis met een koptelefoon op, die de immense herrie 
natuurlijk niet tegenhoudt. Het lijkt wel of ik op een houseparty 
ben. Ik doe mijn ogen dicht en wacht rustig af tot dit voorbij is.

Een week later moet ik naar het ziekenhuis voor de uitslag. Ik heb 
een slecht voorgevoel. De angst voor borstkanker is weer helemaal 
terug. Mijn man wordt pas zenuwachtig wanneer ik hem in de auto 
vertel over mijn ongerustheid. Ik steek hem aan met mijn paniek.

Godzijdank, de uitslag is goed! Ik ben zo opgelucht en blij! Niet al-
leen voor mezelf en mijn man, maar vooral ook voor mijn kinderen 
en ouders. Ik kan weer een half jaar vooruit.

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 borst- 
kanker daar nog op heeft.
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Stoppen met 
hormoontherapie 
of doorgaan?
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‘Het komt zoals 
het komt’

Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto’s: Martijn de Vries

Naam: Ans Tulner
Leeftijd: 59
Voelde zich nooit fit en stopte

‘In maart 2006 kreeg ik borstkanker. Die werd 
achtereenvolgens behandeld met een borstam-
putatie, verwijdering van de oksellymfklieren, 
chemotherapie, bestralingen en hormoonthe-
rapie. Eerst zou ik die vijf tot zeven jaar krij-
gen, maar ik ben na drieënhalf jaar gestopt. 
Teveel bijwerkingen. Nu had ik al twijfels 
voordat ik aan de hormoontherapie begon. Ik 
besprak die aanvankelijk ook met mijn onco-
loog. Die zei mij eerlijk: “We zullen nooit we-
ten of jij de hormoonbehandeling echt nodig 
hebt.” Wel vond mijn omgeving dat ik er alles 
aan moest doen om te voorkomen dat de kan-
ker terug zou keren. Daarom parkeerde ik in 
2007 mijn oorspronkelijke twijfels over het nut 
van een hormoonbehandeling en begon eraan. 
Allereerst met Arimidex. Daarvan kreeg ik ge-
wrichtsklachten en kon op zeker moment mijn 
duimen niet meer bewegen. Hierop schreef 
mijn oncoloog Tamoxifen voor. Dat gaf me op-
vliegers en een constant grieperig gevoel. Na 
tweeënhalf jaar vond de oncoloog het beter om 
terug te gaan naar een aromataseremmer. Ook 
deze gaven bijwerkingen. Ik was altijd moe en 
ging steeds slechter zien. Dit was vooral lastig 
in mijn job als systeembeheerder. Nooit voel-
de ik me echt fit. In de zomer van 2010, kort 
voordat we op vakantie gingen, voelde ik me zo 
beroerd dat ik stopte met de therapie. Al snel 
voelde ik me stukken beter. Ook mentaal. Ik 
was niet bang voor de gevolgen van mijn keu-
ze. Ik had meer zoiets van: het komt zoals het 
komt. Behalve met mijn oncoloog heb ik er niet 
met veel mensen over gesproken. Ja met mijn 
gezin natuurlijk. Toen ik uiteindelijk stopte 
met de hormoonbehandeling respecteerden ze 
mijn beslissing. De oncoloog was het ronduit 
met mij eens; hij vond dit geen kwaliteit van 
leven. Ik denk ook omdat ik het toch al drieën-
half jaar had volgehouden en omdat in die peri-
ode de overlevingskans het meeste toeneemt. 
Nu voel ik me redelijk goed. Spijt van mijn 
beslissing om te stoppen met de hormoonbe-
handeling heb ik absoluut niet. Zeker omdat 
ik me, onmiddellijk daarna, veel beter voelde. 
Of ik gegokt heb? Nee hoor. Op een gegeven 
moment moet je kiezen voor het leven dat er 
nog is, nietwaar? Ik beschouw mezelf als een 
nuchter mens. Nuchter en kordaat als het op 
belangrijke beslissingen aankomt. Dan kan ik 
heel goed voor mezelf opkomen.’
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‘Als ik nou enorme 
last van bijwerkingen 

had. Maar dat valt 
wel mee’

dubbelportret
Naam: Truus Lammers
Leeftijd: 57 jaar
Voelt zich veilig door de hormoontherapie

‘Op mijn negenentwintigste overleed mijn 
moeder aan borstkanker. Sindsdien vond 
de huisarts het noodzakelijk dat ik om de 
drie jaar borstfoto’s liet maken. Toen ik in 
november 2007 weer ging, bleek het fout te 
zijn. Twee maanden daarna werd mijn lin-
kerborst geamputeerd. Een nabehandeling 
was niet nodig. Wel volgde een borstrecon-
structie. In mei 2011 voelde ik onder mijn 
linkeroksel een bobbeltje. Heb toen meteen 
de oncoloog gebeld. Dit keer kwam ik wel in 
de molen terecht. Eerst foto’s, toen een punc-
tie, vervolgens een okselkliertoilet waarbij 
ze ook het knobbeltje wegnamen en daarna 
achtereenvolgens chemotherapie, bestra-
lingen en hormoontherapie met Tamoxifen. 
Mij is nooit gezegd hoe lang ik dat middel zou 
moeten slikken, dus doe ik dat nog steeds 
braaf. Ik moet er ook niet aan denken ermee 
te stoppen. Ik durf het risico niet te nemen. 
Dat heeft te maken met wat een collega van 
mij overkwam. Ook zij heeft ooit borstkanker 
gehad. Deze werd met Arimidex behandeld. 
Nadat ze dat vijf jaar lang geslikt had en wilde 
stoppen, vertelde haar oncoloog dat het ver-
standig was als ze er nog twee jaar mee door 
zou gaan. Na zeven jaar kon ze er dan mee 
stoppen. Dat deed ze. Twee jaar later had zij 
uitzaaiingen in haar hele lichaam. Dat is voor 
mij een schrikbeeld. En als ik nou enorme last 
van bijwerkingen had. Maar dat valt wel mee. 
Tegen opvliegers en hartkloppingen heb ik 
medicijnen gekregen. Om stijfheid in mijn 
gewrichten en spierpijn tegen te gaan zwem, 
wandel en (fysio)gym ik. Bovendien eet ik zo 
gezond mogelijk. Nu ben ik vrijwel klachten-
vrij. Bang dat de therapie te drastisch ingrijpt 
in mijn hormoonhuishouding ben ik niet zo. 
Elk medicijn heeft toch zijn voor- en nadelen? 
Net nog las ik een artikel waarin stond dat je 
van fluoride in tandpasta kanker kon krijgen. 
En dat hebben we met z’n allen de laatste 
twintig á dertig jaar gebruikt. Nu komen ze 
erachter dat het slecht is. Misschien komen 
ze er over vijf jaar wel achter dat appels eten 
heel ongezond is. Die Tamoxifen doet wel-
licht heel rare dingen met mijn lichaam. En 
misschien dat ik daar over tien jaar iets over 
lees. Maar dan ben ik inmiddels wel, redelijk 
comfortabel, tien jaar verder...’ 
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Een voorbeeld van een duur middel dat dit jaar in het 
nieuws kwam, is pertuzumab. Patiënten met uitgezaai-
de, agressieve borstkanker (HER2-positief) leven met dit 
middel gemiddeld zestien maanden langer. Omdat de bij-

verschijnselen relatief beperkt zijn, gaat het om extra levenstijd van 
goede kwaliteit.
Pertuzumab was al in gebruik toen het Zorginstituut Nederland 
(ZiNL)- dat adviseert over toelating van geneesmiddelen tot het ba-
sisverzekeringspakket - oordeelde dat het te duur was en niet meer 
vergoed mag worden. Pertuzumab kost 154.000 euro per gewon-
nen levensjaar in goede kwaliteit, terwijl ooit door de Raad voor de 
Volksgezondheid en Zorg is vastgesteld dat een gewonnen levensjaar 
80.000 euro mag kosten. De totale kosten voor pertuzumab kunnen 
oplopen tot 30 miljoen euro per jaar.

Medicijnen in de sluis
Het advies van het Zorginstituut was reden voor de minister van 
Volksgezondheid om zich te beraden. De ontwikkelingen in de on-
cologie gaan snel en er zijn meer dure middelen op komst. Tot voor 
kort betekende toelating van een nieuw geneesmiddel automatisch 
opname in het basispakket. Sinds begin 2016 houdt de minister de 
mogelijkheid open om eerst met de fabrikant over de prijs te onder-
handelen. Medicijnen worden dan 'in de sluis geplaatst'. 
Een van de eerste middelen waarover wordt onderhandeld is pertu-
zumab. In 2016 zijn nog vier middelen in de sluis geplaatst, waaron-
der palbociclib, een ander middel voor de behandeling van uitgezaai-
de borstkanker. Omdat pertuzumab al was toegelaten voordat er een 
definitief besluit kwam over opname in het pakket blijft het voorals-
nog wel beschikbaar. Voor de andere middelen is dit afhankelijk van 

Steeds beter, 
steeds duurder
BVN en NFK op de bres voor 
innovatieve geneesmiddelen

Het goede nieuws is dat er steeds meer nieuwe, effectieve middelen tegen 
(borst)kanker op de markt komen. Het slechte nieuws: de prijs van deze inno-
vatieve medicijnen is steeds vaker een struikelblok voor de beschikbaarheid. 
Borstkankervereniging Nederland (BVN) en de Nederlandse Federatie van 
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) ijveren voor een snelle en brede beschik-
baarheid van deze nieuwe middelen in het basispakket.

Tekst: Rudolf Kleijn ~ Illustratie: Van Lennep
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‘We willen dat patiënten krijgen 
wat volgens de stand van de 
wetenschap beschikbaar is’

Marga Schrieks (BVN)

'compassionate use'-programma's van fabrikanten (het voorschrijven 
van nog niet geregistreerde geneesmiddelen in schrijnende gevallen).  

Meedenken over kosten
Marga Schrieks, programmamanager kwaliteit van zorg bij BVN, 
erkent dat het belangrijk is dat er over de prijs van geneesmiddelen 
wordt gesproken. 'We willen wel meedenken, maar voor ons staat de 
beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen voorop. We willen dat 
patiënten krijgen wat volgens de stand van de wetenschap beschik-
baar is. Bij de prijsbepaling zijn andere belangen aan de orde. De in-
dustrie wijst op ontwikkelkosten. Het liefst willen wij dat de minis-
ter tot prijsafspraken komt met farmaceuten.'
Pauline Evers van de NFK is het daarmee eens, maar zegt ook de in-
druk te hebben dat de prijzen van geneesmiddelen harder stijgen dan 
de ontwikkelkosten rechtvaardigen. 'De rendementen in de farma-
ceutische sector zijn nog steeds uitzonderlijk hoog. We zien boven-
dien dat in andere landen dezelfde problemen spelen en dat fabrikan-
ten bereid zijn tot onderhandelen. Kennelijk is er ruimte.'

Bredere toepassing 
Margreet Jonker, vrijwilliger en 'patient advocate' bij BVN: 'Het is 
goed dat de minister farmaceuten onder druk zet. De zorgkosten stij-
gen maar door en er dreigt een tweedeling als dit soort middelen niet 
voor iedereen beschikbaar zijn, maar bijvoorbeeld alleen in aanvul-
lende pakketten.'
Jonker was bij overleg van het Zorginstituut over pertuzumab. 'Het 
komt hard binnen als daar wordt gezegd dat een middel te duur is en 
dat patiënten zich erbij moeten neerleggen dat ze gaan sterven. Ik 
heb aangegeven hoe belangrijk levensverlenging kan zijn voor pati-
enten en hun familie. Ze willen de geboorte van een kleinkind nog 
meemaken, het huwelijk van een kind. Patiënten kiezen heel bewust 
deze middelen omdat ze daarbij niet of nauwelijks hoeven in te leve-
ren op hun kwaliteit van leven. Soms zien ze dan af van andere be-
handelingen met veel meer bijwerkingen.'
Ze wijst erop dat een middel als pertuzumab onderdeel is van een 
brede ontwikkeling. 'Naar verwachting krijgt dit middel ook een 
bredere toepassing bij patiënten die een niet uitgezaaide vorm van 
borstkanker hebben. Bovendien is de verwachting dat dit soort ge-
neesmiddelen vaker gecombineerd worden toegepast om zo hun 
werking te versterken. Uiteindelijk leidt dat tot nieuwe behandelstra-
tegieën.'

Belangenbehartiging
BVN ijvert al jaren, vaak samen met de NFK, voor het beschikbaar 
stellen van nieuwe behandelmethoden en diagnostiek. Het gaat niet 
alleen om dure middelen. Een ander voorbeeld is de lipofillingtech-
niek voor borstreconstructie. Deze techniek waarbij eigen lichaams-
vet van een patiënt wordt gebruikt, komt uit de plastische chirurgie. 
'De toepassing bij borstreconstructie was te weinig met documen-
tatie onderbouwd om vergoeding binnen het basispakket te krijgen', 
vertelt Marga Schrieks. 'Samen met de vereniging voor plastische 
chirurgie hebben we hard gewerkt aan die onderbouwing. Die ligt nu 
bij het Zorginstituut.'
Andere voorbeelden zijn genexpressieprofieltesten zoals Mam-
maprint en Oncotype DX. Deze testen kunnen helpen om de meest 

geschikte therapie te bepalen en zo bijvoorbeeld onnodige chemo-
therapie te voorkomen. Aanvankelijk was daar geen vergoeding voor 
mogelijk. Inmiddels vergoeden bijna alle verzekeraars Mammaprint 
vanuit aanvullende pakketten. Binnenkort wordt besloten over op-
name in het basispakket.
Marga Schrieks vertelt dat BVN alle mogelijke middelen inzet om 
nieuwe veelbelovende behandelingen zo snel mogelijk beschikbaar 
te krijgen voor patiënten. 'We hebben geen budget voor lobbyisten. 
Maar we zitten aan tafel bij het Zorginstituut, hebben nauw contact 
met Tweede Kamerleden, met de NFK, met de Nederlandse Vereni-
ging voor Medische Oncologie, de commissie Beoordeling Oncologi-
sche Medicijnen, de Vereniging voor Plastische Chirurgie en ook de 
farmaceutische industrie. En als het moet zoeken we de media op. 
Zoals in het geval van pertuzumab, waar Radar een uitzending aan 
wijdde, en we 16.000 handtekeningen hebben verzameld.' 

Begrippen

•  Zorginstituut Nederland (ZiNL) - overheidsorgaan. Eén van zijn taken is 
het adviseren van de minister van Volksgezondheid over de kosten van 
zorg. Daarbij kijkt het instituut onder andere naar de kosteneffectiviteit van 
medicijnen en behandelingen.

•  De sluis - Het begrip dat het ministerie van Volksgezondheid gebruikt voor 
geneesmiddelen die in principe wel zijn toegelaten, maar waarvan de prijs 
nog onderwerp is van onderhandeling.

•  QALY - Een economische definitie die staat voor een extra levensjaar in 
goede gezondheid. 

Achtergrondinformatie

 F www.borstkanker.nl/zorgkosten



Maatwerk wordt 
standaard

Biobanken maken gepersonaliseerde 
kankerzorg mogelijk
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In artikel 1 van onze grondwet is het non-discriminatie- 
principe vastgelegd: gelijke gevallen worden gelijk  
behandeld. Zou er een grondwet voor de geneeskunde 
bestaan, dan zou van ditzelfde beginsel vooral de keer- 
zijde worden benadrukt: ongelijke gevallen dienen  
verschillend te worden behandeld. Dat is de gedachte 
achter de benadering die vaak wordt aangeduid als 
“personalized medicine”.  
Wat houdt dat in en hoe bereiken we het?

Tekst: Peter Hamerslag ~ Illustratie: Deborah van der Schaaf ~ Foto’s: Anneke Hymmen 

Gepersonaliseerde zorg, soms ook precisiezorg 
of behandeling op maat genoemd, betekent 
dat bij alle preventieve en geneeskundige han-
delingen zoveel mogelijk rekening wordt ge-
houden met de kenmerken, omstandigheden, 

risico’s en behoeften van de patiënt. Vaak wordt het belang 
van gepersonaliseerde zorg geïllustreerd door erop te wij-
zen dat op moleculair niveau geen twee tumoren aan elkaar 
gelijk zijn, en dus ook niet zo behandeld moeten worden. 
Dat is juist, maar het is niet het hele verhaal. Inderdaad 
spelen de genetische en moleculaire opmaak van tumorcel-
len een sleutelrol in het ontstaan en de ontwikkeling van 
borstkanker. Maar voor maatwerk is het ook belangrijk om 
te kijken naar de invloed vanuit de directe omgeving van 
de tumorcel, het zogenoemde micromilieu, naar de gevoe-
ligheid van de patiënt voor (combinaties van) medicijnen 
en hun bijwerkingen, en naar de behoeften, leefstijl en om-
standigheden van de patiënt als totaal. Gepersonaliseerde 
kankerzorg vergt een multidisciplinaire benadering waarbij 
alle niveaus, van molecuul tot samenleving, en alle fasen, 
van risicosignalering tot nazorg, van belang zijn. 

Zoek de verschillen 
Deze veelzijdigheid maakt gepersonaliseerde kankerzorg heel uitda-
gend. Kanker is een complexe ziekte. Wat het zo lastig maakt, is dat 
er niet noodzakelijkerwijs maar één mechanisme aan het werk is, 
één verklaring voor een fenomeen. Waarom bijvoorbeeld werkt een 
medicijn bij de ene patiënt wel en bij de andere niet? Er kunnen legio 
redenen zijn. Het kan komen doordat dat de genetische opmaak en 
moleculaire kenmerken van de tumoren verschillen. Maar het is 
ook mogelijk dat het medicijn op zich wel werkt, maar dat het te snel 
door het lichaam wordt afgebroken, bijvoorbeeld onder invloed van 

een medicijn voor een andere aandoening. Mogelijk wordt de tumor 
wel in voldoende mate bereikt, maar heeft die een sluiproute gevon-
den om alsnog te overleven, te delen en uit te zaaien; in dat geval 
kan het toevoegen van een extra medicament dat deze sluiproute 
blokkeert de sleutel tot therapiesucces zijn. Maar de verklaring 
kan ook heel goed buiten de tumor liggen, in het micromilieu, de 
omgeving waarin de tumor zich bevindt. Zijn daar veel of weinig 
immuuncellen actief die de werking van het medicijn beïnvloeden? 
Zijn er bijzondere signaalstoffen in het spel die ongevoeligheid van 
de tumorcel veroorzaken?
Gepersonaliseerde kankerzorg ontwikkelt zich doordat onderzoe-
kers – en in het verlengde daarvan behandelaars – steeds beter in 
staat zijn om onderscheid te maken tussen verschillende typen tu-
moren. In de diagnose en behandeling wordt al rekening gehouden 
met tumoreigenschappen als hormoon- en eiwitgevoeligheid, naast 
enkele genetische kenmerken zoals BRCA-mutaties. Met genprofiel-
testen als MammaPrint en Oncotype DX kan voor vrouwen met een 
hormoongevoelige tumor worden bepaald hoe hoog het uitzaai-
ingsrisico is, op basis waarvan kan worden besloten of adjuvante 
chemotherapie nodig is.

Zoek de overeenkomsten
De tijd dat borstkanker simpelweg één ziekte was, ligt ruim achter 
ons. Maar de tijd dat de behandeling geheel gebaseerd wordt op 
individuele persoons- en tumorkenmerken ligt nog voor ons. Soms 
wordt in de media gezinspeeld op die ene grote doorbraak die de 
kankerzorg volledig zal veranderen. Maar in de praktijk betreffen 
verbeteringen steeds kleinere, specifiekere groepen patiënten – wat 
logisch is als de zorg steeds individueler wordt. 
Om zo’n kleine groep te onderzoeken, kijk je als wetenschapper naar 
de overeenkomsten binnen de groep in onderscheid tot alle anderen 
buiten de groep. Maar daarbij speelt het probleem dat hoe meer je F
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inzoomt op onderscheidende kenmerken, hoe kleiner het aantal 
patiënten wordt dat voor een onderzoek in aanmerking komt. Stel je 
bent als onderzoeker geïnteresseerd in het ziekteverloop van jonge 
vrouwen met een triple-negatieve borsttumor*. Van alle vrouwen die 
in Nederland jaarlijks de diagnose borstkanker krijgen, is slechts vijf 
procent jonger dan veertig, en van die vijf procent heeft maar een 
vijfde een triple-negatieve tumor. Resteert slechts één procent van 
alle borstkankerpatiënten, en die fractie wordt snel kleiner naarma-
te je binnen die groep verder gaat differentiëren.  
 
Biobanken
Om deze reden is de personalisering van kankerzorg onlosmakelijk 
verbonden met de opkomst van biobanken. Een biobank is een ver-
zameling materiaal die in principe twee elementen bevat: 

•  Er is lichaamsmateriaal zoals weefsel, bloed, speeksel, urine, 
ontlasting of wondvocht aanwezig; het materiaal wordt verzameld, 
geprepareerd, beoordeeld, opgeslagen en voor onderzoeksdoelein-
den gedistribueerd;

•  Er is sprake van een database met informatie over dit materiaal, 
aangevuld met (geanonimiseerde) informatie over de donor en 
eventuele andere gegevens die van belang worden geacht. 

De term ‘biobank’ zelf is nog vrij jong, maar het verschijnsel bestaat 
al behoorlijk lang. Nederland huisvest honderden biobanken. Elk 

ziekenhuis heeft bijvoorbeeld een pathologie-afdeling, waar bloed, 
cellen en weefselmonsters worden onderzocht met het oog op een 
juiste diagnose. Na dit onderzoek wordt het materiaal alleen vernie-
tigd als de patiënt daar nadrukkelijk om vraagt. Zo niet, dan wordt 
het bewaard voor eventueel toekomstig onderzoek.   
Aan de hand van weefsels van patiënten die in het verleden zijn 
verzameld en waarvan het verloop van de ziekte inmiddels bekend 
is, kunnen onderzoekers veel ontdekken. De kracht van dergelijke 
biobanken is dat we al weten hoe het patiënten vergaan is en welke 
behandeling ze hebben gehad. Die informatie kan dankzij nieuwe 
technieken nu gekoppeld worden aan tumoreigenschappen en even-
tueel andere factoren die in de tumor te vinden zijn.

Ontwikkelingen
Twee ontwikkelingen zijn van beslissende betekenis geweest voor 
de opkomst van biobanken en het kankeronderzoek. Eerst was daar 
de informatierevolutie. Sinds het beschikbaar komen van krachtige 
computers, kan informatie over weefselmonsters op grote schaal 
worden gearchiveerd en uitgewisseld. Zo werd in 1971 het initiatief 
genomen om al die afzonderlijke pathologielaboratoria te verbinden 
in PALGA, het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomati-
seerd Archief. Daardoor zijn tientallen lokale pathologiebanken, 
elk voor zich beperkt qua omvang en belang, verbonden tot een 
ware goudmijn aan informatie. Verbindingen tussen biobanken 
komen vaker voor, nationaal en internationaal. Bij de opzet van een 
nieuwe biobank wordt er vaak al rekening mee gehouden. PALGA 
heeft sinds 1991 landelijke dekking. De database bevat inmiddels 
een kleine 70 miljoen uittreksels van pathologieverslagen, en dat 

*Dit is een tumor die als gevolg van genetische mutaties niet gevoelig is voor 
de hormonen oestrogeen en progesteron noch voor het eiwit Her2/neu.

Prof. dr. Emile Voest Prof. dr. Sabine Linn Prof. dr. Stefan Sleijfer
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aantal groeit jaarlijks met zo’n twee miljoen. De gegevens vormen 
de basis voor de landelijke kankerregistratie en zijn onmisbaar voor 
de kwaliteitsbewaking van bevolkingsonderzoeken (waaronder de 
borstkankerscreening), de ondersteuning van patiëntenzorg en 
wetenschappelijk onderzoek. 
De tweede beslissende ontwikkeling betreft de genetische revolu-
tie. In 1988 werd begonnen met het in kaart brengen van alle circa 
drie miljard basenparen van het gemiddelde menselijke genoom 
(zie kader ‘Gen en genoom’). Vijftien jaar later, in 2003, was men 
klaar. Totale kosten: circa honderd miljoen euro. Maar de techniek 
is zo snel verbeterd, dat inmiddels iemands totale DNA binnen twee 
dagen gesequenced (zie kader ‘DNA’) kan worden voor pakweg 
duizend euro. Daarmee is grootschalige DNA-analyse binnen bereik 
gekomen van het kankeronderzoek. 

Center for Personalized Cancer Treatment
Het belang van die grootschalige DNA-analyse valt niet te over-
schatten. Kanker is een ziekte die ontstaat doordat beschadigingen 
in de genetische code van een cel ervoor zorgen dat die cel blijft 
groeien en delen. Veel kankeronderzoek is erop gericht om te ach-
terhalen welke genetische veranderingen hiervoor verantwoordelijk 
zijn, langs welke moleculaire paden de processen zich voltrekken en 
welke omgevingsfactoren hierop van invloed zijn. 
Om dit onderzoek te faciliteren richtten het UMC Utrecht, het NKI/
AvL en het Erasmus MC in 2010 het Center for Personalized Cancer 
Treatment (CPCT) op. In alle deelnemende ziekenhuizen – alle 
UMC’s en ruim dertig algemene ziekenhuizen – wordt aan patiën-

‘Gepersonaliseerde zorg betekent dat bij alle 
preventieve en geneeskundige han delingen 

zoveel mogelijk rekening wordt ge houden met 
de kenmerken, omstandigheden, risico’s en 

behoeften van de patiënt’

Genetica: een paar begrippen

DNA
De belangrijkste erfelijke informatie van de mens bevindt zich in 
de celkernen, in de chromosomen die gemaakt zijn van des-
oxyribonucleïnezuur, afgekort DNA. DNA bestaat uit twee lange 
strengen die zich als wenteltrappen om elkaar slingeren: de dub-
bele helix. De strengen bestaan uit aaneengeregen nucleotiden, 
moleculen met een base-, een fosfaat- en een suikergroep. DNA 
kent vier soorten nucleotiden, genoemd naar hun onderscheiden 
basen: adenine (A), thymine (T), guanine (G) en cytosine (C). 
A, T, G en C zijn de moleculaire letters waarin de genetische code 
geschreven is. Als in elke taal is de volgorde of sequentie van de 
letters belangrijk. Deze volgorde verschilt per persoon; alleen 
eeneiige tweelingen hebben exact dezelfde volgorde – daarom 
lijken zij zo op elkaar. Door DNA te “sequencen” wordt de volgorde 
in kaart gebracht. 

Gen en genoom
Het overgrote deel van je DNA bestaat ogenschijnlijk uit brab-
beltaal, maar zo’n 20.000 sequenties zijn met de huidige kennis 
daadwerkelijk betekenisvol. Deze sequenties zijn de genen. Zij 
bevatten de code voor de productie van eiwitten, de zeer complexe 
moleculen die in ons lichaam van alles regelen en doen. Het totaal 
van iemands genen wordt genoom genoemd. Elk van je celkernen 
bevat je volledige genoom, maar geen enkele cel gebruikt het 
helemaal. Een borstkliercel activeert een andere set genen dan 
een levercel. 

Celdeling en mutaties
De twee strengen van het DNA zijn via hun basen met elkaar 
verbonden, waarbij A en T altijd een paar vormen, evenals G en C. 
De strengen zijn hierdoor complementair: heb je er één, dan kun je 
de ander reconstrueren. Dat maakt celdeling mogelijk: de dubbele 
helix ritst open en elke streng pikt nieuwe nucleotiden op, totdat 
het DNA volledig gekopieerd is. Als er bij dit proces iets misgaat, 
ontstaat een verandering of mutatie in het DNA. Mutaties kunnen 
trouwens ook op andere momenten ontstaan, bijvoorbeeld als 
gevolg van blootstelling aan schadelijke stoffen of straling. Bij elke 
volgende celdeling wordt de mutatie doorgegeven. Een mutatie 
verandert de lettervolgorde van het gen en daarmee mogelijk ook 
de werking ervan. Een combinatie van mutaties kan leiden tot de 
ongeremde celgroei die kanker kenmerkt. 
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ten met uitgezaaide kanker gevraagd of zij voorafgaand aan hun 
eerste behandeling en bij elke volgende behandelstap via een biopt 
wat weefsel willen doneren. Voor de patiënt en het ziekenhuis is dat 
enigszins belastend, maar de inspanning loont beslist de moeite.
Want met hulp van de sequencing-faciliteit van de Hartwig Medical 
Foundation, die nauw samenwerkt met het CPCT, wordt van dono-
ren en hun tumoren het volledige DNA geanalyseerd. Zo kan worden 
nagegaan welke genetische veranderingen verantwoordelijk zijn 
voor de kankervorming. Gekozen is om alleen materiaal te verza-
melen van patiënten met uitgezaaide kanker, aangezien het bij hen 
mogelijk is de evolutie van de ziekte te volgen. Kankercellen muteren 
snel en worden daardoor na verloop van tijd resistent tegen een 
therapie. Steeds als dat gebeurt, wordt aan de patiënt gevraagd een 
nieuw weefselmonster te doneren, in de hoop beter te begrijpen hoe 
de resistentie ontstaat en wat er eventueel aan te doen is. Het doel is 
om instrumenten te ontwikkelen waarmee, op basis van individuele 
genetische eigenschappen van patiënten en hun tumoren, kan wor-
den voorspeld of een bepaalde therapie succes zal hebben of niet, en 
zo mogelijk die therapie te verbeteren. 

Gedragscode
De snelle opkomst van biobanken brengt ook vragen van patiënten 
met zich mee. Sommigen zijn huiverig om weefsel te doneren omdat 
ze zich zorgen maken dat hun medische gegevens ‘op straat’ komen 
te liggen. Maar bij een goed opgezette biobank is dit risico verwaar-
loosbaar. Nederlandse biobanken waaraan ziekenhuizen deelne-
men houden zich aan de Gedragscode “Verantwoord omgaan met 
lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek”. 

Meer weten?

Artikel ‘De ene borstkanker is de andere niet’ in  
B nr. 8, p. 10, te lezen via 

 F www.borstkanker.nl/archief-b

F www.cpct.nl

F www.hartwigmedicalfoundation.nl

F  www.barcodeforlife.nl

F  www.palga.nl

Deze gedragscode is opgesteld door Federa, een interdisciplinair 
samenwerkingsverband van de ruim 8.000 onderzoekers in de Ne-
derlandse gezondheidszorg. Pathologische gegevens zijn niet recht-
streeks tot personen herleidbaar. Via een omweg kan dat overigens 
wel, en dat is ook belangrijk. Want hoewel het vooral onze kinderen 
zullen zijn die profiteren van huidig onderzoek, zijn de uitkomsten 
daarvan soms ook voor de donoren zelf van belang. Met regelmaat 
worden nieuwe, nog experimentele medicijnen ontwikkeld voor 
tumoren met specifieke kenmerken. Omdat er systematisch groot-
schalige DNA-analyses plaatsvinden die naar de behandelend arts 
worden teruggekoppeld, wordt het mogelijk om snel de patiënten te 
identificeren die voor studies in aanmerking komen. Mits die patiën-
ten natuurlijk weefselmateriaal hebben afgestaan. 

Deborah van der 
Schaaf over haar 
illustratie:
In dit artikel wordt het 
geïndividualiseerde 
aspect van de behan-
deling van borstkanker 
benadrukt.
Elke DNA-code vormt 
een individueel portret, 
in deze illustratieve 
interpretatie letterlijk.
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‘Het bleek een agressieve, snelgroeiende tumor. Verdriet, schrik, 
onzekerheid. Wat voor toekomst gaan wij in? Ik wilde Marike hoe 
dan ook steunen. Binnen een half jaar woonden we samen. Mijn ei-
gen huis kreeg ik intussen niet verkocht. Ik zat tijdelijk zonder op-
dracht op mijn werk waardoor ik meer tijd had voor haar. Bijna da-
gelijks reden we voor de behandeling van Apeldoorn naar Deventer. 
Marike bleek, net als ik, een kinderwens te hebben die nog niet was 
uitgekomen. Nadat de bestralingen waren gestart, hebben we daar-
om embryo’s laten invriezen wegens de kans op onvruchtbaarheid 
na de behandelingen. Een hele procedure… Vervolgens begon haar 
chemo. Haar kanker bleek erfelijk. Voor Marike, die heel gezond 
leeft, was dat tenminste een verklaring. Blogs schrijven hielp haar 
om de ziekte te verwerken. Intussen moest ik weer vol aan het werk. 
We trokken in mijn oude huis, waar Marike slecht kon aarden. Ik wist 

niet goed wat ik moest met de situatie en greep terug op mijn oude le-
ventje en mijn hobby’s, terwijl Marike juist zocht naar een manier om 
te verwerken wat ons overkwam. Ik had daar te weinig oog voor. Hier 
heb ik steken laten vallen. Twee jaar na de chemo liep het heel inten-
sieve IVF-traject op niets uit. We vonden het moeilijk om erover te 
praten en elkaar te steunen. Nu zie ik dat we maar drie maanden van 
zorgeloosheid hebben gekend samen. Ik was vol bewondering voor 
hoe krachtig Marike met alles omging maar voelde me zelf machte-
loos. Alle aandacht gaat, terecht, naar de zieke, maar ik had achteraf 
gezien ook wel wat hulp kunnen gebruiken. Hierover spreken, ben ik 
nu aan het leren. Inmiddels proberen we met hulp van relatietherapie 
en nieuwe inzichten aan onze gezamenlijke toekomst te bouwen.’  

Het verhaal van Marike staat in B 17, september 2016.

Ik ben aan het leren  
erover te spreken

Het leven van Herman Onrust nam onverwacht scherpe wendingen in 2009. Zijn vaste relatie was na 25 jaar 
voorbij, maar toen ontmoette hij Marike. Ze kwamen er nooit aan toe om de relatie rustig op te bouwen: 

binnen drie maanden vond zij een knobbeltje in haar borst.
 Tekst: Jac. Janssen ~ Foto: Martijn de Vries

‘Alle aandacht 
gaat naar haar. 

Terecht, maar toch 
worstel ik ermee’

Partner van
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We missen mama 
meer dan ooit

14 B-trokken
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Het is nu drieënhalf jaar geleden dat hun moeder Ingrid Weijters-Spoor overleed 
aan de gevolgen van borstkanker. Kim (13), Isa (10) en Max (8) zijn er ontzettend 
verdrietig over. ‘Het is moeilijk om erover te praten’, zegt Kim. ‘Maar ik weet dat het 
wel helpt.’ Tekst: Esther Smid ~ Foto’s: Suzanne Blanchard

Toen Ingrid Weijters in 2009 met een knob-
beltje in haar borst naar het ziekenhuis ging, 
bleek de borstkanker al uitgezaaid naar haar 
lever. Ingrid onderging dertien verschillen-
de chemokuren en leefde uiteindelijk nog 
vierenhalf jaar. Dat was langer dan de artsen 
verwacht hadden.

Vrouwendingen
Kim begreep vanaf het begin van het ziek-
teproces dat haar moeder niet meer beter 
zou worden. ‘Maar toen mama nog leef-
de, kon ik me niet voorstellen hoe erg het 
zou zijn als ze dood was. Mama heeft mijn 
tiende verjaardag nog net meegemaakt’, 
herinnert Kim zich. ‘Een paar dagen later, 
net voordat mama zelf veertig zou worden, 
ging ze dood.’ Naarmate Kim ouder wordt, 
mist ze haar moeder steeds meer. ‘Ik vind 
het erg dat ze er niet is nu ik in de puberteit 
zit. Als ik vrouwendingen nodig heb, wil ik 
het liefst naar mijn moeder. Gelukkig kan ik 
straks mijn zusje helpen als zij in de puber-
teit komt.’

Zielsverwant
Volgens vader Motalib was zijn zoontje Max 
de zielsverwant van zijn vrouw. ‘Max voelde 
altijd al aan wanneer er iets aan de hand was. 
Dan ging hij naar haar toe om haar te knuf-
felen.’ Ook Max mist zijn moeder nog vaak. 
‘Het lijkt alsof hij steeds beter gaat beseffen 
dat hij geen moeder meer heeft’, zegt Mota-
lib. ‘Ik leg hem uit dat hij best mag huilen en 
mama mag missen. We praten er vaak over.’
Max deed vaak spelletjes met zijn moeder. 
‘Ik speel nu vaak met vriendjes of met Isa’, 
vertelt Max. ‘Als ik alleen aan het spelen 
ben, lijkt het soms wel alsof mama bij mij is.’ F

Een jaar voor haar overlijden besloten  
Ingrid en Motalib om rouwverwerkings-
deskundige Tineke in te schakelen. Tineke 
kwam regelmatig langs om te knutselen en 
te praten met de kinderen over wat er ging 
gebeuren. ‘Tineke hielp ons om de dingen 
over mama om te zetten in een knutsel-
werkje’, vertelt Kim. ‘Ik had er niet altijd 
zin in, maar uiteindelijk besefte ik dat ik het 
wel nodig had. Toen mama dood was, vond 
ik het knutselen saai. Toen heb ik brieven 
geschreven aan mama over wat ik nog met 
haar had willen doen.’ 

Herinneringen
Kim, Isa en Max zijn vaak in het ziekenhuis 
geweest. Isa weet het nog goed. ‘We moch-
ten kijken toen mama een scan kreeg. En na 
de chemo moest mama soms een paar dagen 
in het ziekenhuis blijven. Ik vond het fijn om 
haar dan te bezoeken. Toen konden we haar 
tenminste nog zien. Ik vind het jammer dat 
mama er niet meer is, ik mis haar elke dag 
evenveel. Behalve met voetballen, dan ben 
ik gewoon blij en denk ik er even niet aan.’
De kinderen slapen samen op Isa’s kamer. 
Isa en Max onderin het stapelbed en Kim 
boven. Max: ‘Ik kan ook wel alleen slapen 
hoor, maar het is gezelliger.’ Ook Isa vindt 
het fijner zo. ‘Als Max ‘s nachts verdrietig 

B-trokken  15

wakker wordt, kan ik hem gelijk knuffelen. 
Soms kunnen we niet meer slapen en dan 
gaan we allemaal bij papa in bed liggen.’ ‘Die 
heeft een heel groot bed’, zegt Max.
Ingrid liet haar kinderen achter met zoveel 
mogelijk herinneringen. Ze schreef voor elk 
kind een boek over vroeger. Ook vulde ze 
drie kistjes met spullen, waaronder films zo-
als “Gandhi” die ze aan haar kinderen wilde 
meegeven. ‘Er zit ook een mooie map in’, ver-
telt Max, ‘om tekeningen en zwemdiploma’s 
in te bewaren. En we mochten de kistjes zelf 
beschilderen.’ 

Kim vindt het erg dat de herinneringen ver-
vagen. ‘Ik wil het beeld van mama levend 
houden. Gelukkig hebben we veel foto’s en 
filmpjes. We kregen ook alle drie een knuffel-
beest met de stem van mama. Ze heeft voor 
ons alle drie iets liefs ingesproken. Als ik het 
nodig heb, druk ik op het knopje en dan hoor 
ik mama zeggen dat ik haar lieve grote ster 
ben en dat ze van me houdt.’
Door het hele huis hangen en staan foto’s 
van Ingrid. Motalib: ‘Mijn vrouw lag een 
week opgebaard in huis. Max wist dat het 
tijdelijk was en zei dat hij mama daarna ook 
wilde blijven zien. Toen ben ik naar de fo-
tograaf gegaan. Die heeft hard gewerkt om 
alle foto’s van Ingrid op tijd klaar te hebben. 

‘Als ik vrouwendingen 
nodig heb, wil ik het liefst 

naar mijn moeder’
Kim (13)

‘Als Max 's nachts 
verdrietig wakker 

wordt, kan ik hem gelijk 
knuffelen’

Isa (10)
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‘Als ik alleen aan het 
spelen ben, lijkt het soms wel 

alsof mama bij mij is’
Max (8)
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Voordat het lichaam van mijn vrouw weg-
ging, hingen er overal foto’s.’ 

Toekomst
Ingrid had een erfelijke vorm van borstkan-
ker. ‘Als wij 23 zijn, moeten we onderzocht 
worden’ weet Kim. ‘Misschien moeten mijn 
eierstokken eruit. Dan moet ik vroeg aan 
kinderen beginnen. Ik wil de uitslag wel  
weten omdat ik niet wil afwachten; bij mama 
was het al te laat.’
Isa denkt er hetzelfde over. Bang voor de uit-
slag is ze niet. ‘Natuurlijk is het eng, maar we 
zijn er dan wel op tijd bij.’
Van jongs af aan heeft Kim een grote hob-
by: zingen. ‘Ik wilde al heel lang meedoen 
aan The Voice Kids, ook toen mama nog 
leefde. Helaas gebeurde het pas toen mama 
al dood was. Ik vertelde op televisie dat het 
lijkt alsof mama bij me is als ik zing. Ik zing 
echt voor haar. Het voelt alsof ze ergens in 
het publiek zit, naar mij kijkt en trots op mij 
is.’ Kim vertelde op televisie ook dat als ze 
rijk en beroemd wordt, ze een deel van haar 
geld aan borstkankeronderzoek geeft en een 
deel aan arme mensen in Bangladesh, het 
geboorteland van haar vader. Inmiddels wil 
Kim in ieder geval studeren. ‘Wie weet begin 
ik na mijn studie een eigen bedrijf of neem ik 
papa’s bedrijf over.’ 
Isa wil later chirurg worden. ‘Kim en Max 
zijn bang voor bloed, maar ik totaal niet. Ik 
vind het interessant om bijvoorbeeld een 
oogbal te onderzoeken.’
Max heeft twee toekomstdromen. ‘Ik wil 
profvoetballer worden of bioloog, net als 
Freek Vonk. Ik ben alleen wel bang voor 
spinnen.’ 

Kim, Isa en Max kregen alle drie een knuffel van 
hun moeder en een kistje met een boek vol herin-
neringen, films en meer bijzondere spulletjes. Tips van 

Kim, Isa en Max
Kim:    Praat over je verdriet met mensen die je 

vertrouwt.
Isa:   Als je moet huilen, hoef je het niet in te 

houden.
Max: Je moet elkaar gewoon steunen en helpen.
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Vrouwen en 
mannen met 
genmutatie 
kunnen zich 
gewoon 
verzekeren

De mythe dat gezonde mensen met 
een genmutatie geen hypotheek of 
levensverzekering kunnen afsluiten, 
is hardnekkig. Sommige vrouwen en 
mannen durven zich hierdoor zelfs 
niet te laten testen, omdat ze bang 
zijn dat ze dan nooit meer een huis 
kunnen kopen. Dat is zorgelijk. Erfelijke 
aanleg voor borst- en eierstokkanker is 
geen reden om iemand een levens- of 
arbeidsongeschiktheidsverzekering te 
weigeren. Tekst: Deborah Ligtenberg
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Bij de aanvraag voor een verzekering dien je 
een vragenlijst over jouw gezondheid in te 
vullen, de gezondheidsverklaring. Hiermee 
probeert de verzekeraar in te schatten of er 
een hoger gezondheidsrisico voor je geldt. Er 
is een wettelijke vragengrens vastgesteld die 
bepalend is voor de vragen die gesteld mogen 
worden over erfelijke aanleg. Voor levensver-
zekeringen is dat € 250.000. Voor arbeidson-
geschiktheidsverzekeringen is dit € 36.249 
voor het eerste jaar en € 24.267 voor de daar-
op volgende jaren van arbeidsongeschiktheid. 
De belangrijkste vraag in een gezondheids-
verklaring tot een verzekerd bedrag van  
€ 250.000 is of je een ‘aandoening, ziekte, 
klacht of gebrek’ hebt. Erfelijke aanleg valt 
hier níet onder, waardoor je met ‘nee’ kunt 
antwoorden. De daadwerkelijk gehanteer-
de vragengrens ligt vaak hoger: tussen de  
€ 300.000 en € 1.000.000 per persoon. Het 
is dus de moeite waard om te zoeken naar een 
verzekeraar met een hoge vragengrens.

Voor aanvragen boven het bedrag van de 
vragengrens, moeten resultaten van erfelijk-
heidsonderzoek van jou en familieleden wél 
worden gemeld. Maar alleen als de verzeke-
raar ernaar vraagt. Bestaande gezondheids-
klachten die horen bij die erfelijke aandoening 
waarvoor iemand zich heeft laten testen, 
moeten ook worden gemeld. De verzeke-
ringsmaatschappij mag ook vragen naar de 
gezondheid van familieleden en/of naar de 
oorzaak van overlijden van directie familiele-
den zoals ouders, kinderen, broers en zussen. 

Ook mag de verzekeraar vragen om een extra 
medisch onderzoek of een medische keuring. 
Deze mag alleen betrekking hebben op klach-
ten, afwijkingen, ziekten of aandoeningen die 
door de klant in de gezondheidsverklaring 
zijn gemeld.
De verzekeraar mag je níet vragen om een er-
felijkheidsonderzoek voor de verzekering te 
laten uitvoeren. Daarnaast mag de verzeke-
raar geen gegevens van andere soorten ver-
zekeringen gebruiken zonder jouw toestem-
ming en dus geen zorgverzekeringsgegevens 
gebruiken voor een levensverzekering.

De vragenlijst wordt eerst bekeken door een 
geneeskundig adviseur. Deze adviseert de 
verzekeraar of er sprake is van een hoger 
risico dan gemiddeld. Vervolgens besluit de 
verzekeraar of je onder de algemene voor-
waarden verzekerd kunt worden of onder 
andere voorwaarden zoals een premiever-
hoging.
Als je al vermoedt dat het advies nadelig 
voor je kan zijn, kun je je beroepen op het 
‘recht van eerste kennisneming’: het recht 
om het medisch advies aan de verzekeraar, 
opgesteld door de geneeskundig adviseur, 
als eerste in te zien. Je moet hiervoor voor-
af een schriftelijk verzoek indienen bij de 
medische dienst van de verzekeraar. Je hebt 
ook ‘blokkeringsrecht’. Dit betekent dat je 
de medisch adviseur mag verbieden het ad-
vies aan de verzekeraar door te sturen. Zo 
voorkom je dat je hierdoor (later) bij andere 
verzekeraars problemen ondervindt.

Borstkankervereniging Nederland/Oncogen 
heeft geconstateerd dat sommige verzeke-
raars niet de standaard gezondheidsverkla-
ring gebruiken. Nationale Nederlanden stel-
de bijvoorbeeld online de vraag: ‘Heeft u een 
dokter bezocht?’ Oncogen heeft zich er sterk 
voor gemaakt dat deze vraag niet meer mag 
worden gesteld. 
In de huidige informatie van het Verbond van 
Verzekeraars staat dat preventieve operaties 
moeten worden gemeld. Volgens Oncogen is 
dit een indirecte manier van vragen naar erfe-
lijkheid, wat wettelijk niet is toegestaan. On-
cogen is hierover in gesprek met het Verbond 
van Verzekeraars.

Samenvattend: De angst dat je bij een mutatie 
geen arbeidsongeschiktheids-, levensverzeke-
ring of hypotheek kunt afsluiten is onterecht. 
Goed opletten is echter heel belangrijk! 

Meer weten?

 F info@Oncogen.nl

 F www.brca.nl/verzekeringen 

F www.erfelijkheid.nl (Erfocentrum) 

F  www.vanatotzekerheid.nl  
(Verbond van Verzekeraars)

Het standaard vragenformulier van het Verbond 
van Verzekeraars vind je op 
F  http://bit.ly/2fdnWw2
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In deze rubriek vind je iedere keer mooie initiatieven en leuke 
spullen, om een fijn gevoel van te krijgen. Niets is alleen maar zwart 

of alleen maar wit. We gingen op zoek naar de mooie grijstinten…
Stuur je eigen pareltjes op naar redactie@borstkanker.nl, 

@borstkanker of facebook.com/borstkanker

1 Roze bikini 
Kun je met twee mannen een liefdesrelatie 
hebben, als je een leuk gezin hebt en een eigen 
hotel? En kanker? Na haar borstkanker en nog 
meer traumatische gebeurtenissen besloot Ingrid 
Vermulst alleen met de motor over de pelgrimspa-
den van Europa te rijden. Het werd een roadtrip 
van een vrouw die de trip van haar leven maakt. 
Uitgeverij Paris Books, € 19,95
  
2 Borstkanker in het gezin.
Bo Zweedijk (1996) werd eind 2013, toen ze 17 was, 
geconfronteerd met borstkanker bij haar moeder. 
Even later richtte ze Stichting Zeeuws Mama op. 
Daarmee wil zij kinderen en pubers helpen de 
impact van borstkanker op het gezin te verwerken. 
www.zeeuwsmama.nl 

3 Intiem portret
‘A Thing of Beauty is a Joy Forever’ (Keats). 
Kunstenares Liesbeth Romeijn maakt in opdracht 
gewassen inkttekeningen (65 x 50 cm). Ook van 
vrouwen voor hun borstkankerbehandeling. Juist 
omdat ervoor geposeerd moet worden, is dit heel 
intiem en dat maakt het nog waardevoller, blijkt uit 
de reacties. Prijs op aanvraag. 
www.liesbethromeijn.nl 

4 Imperfect stars
Marije Geursen maakt bijzondere sieraden: ringen 
met handgeschreven inscriptie, een collier van je 
oude knuffelbeer, maar ook deze hangertjes aan 
een gouden touwtje uit de serie ‘Imperfect Stars 
Collection’. Het hoeft niet perfect te zijn om te stra-
len. Vanaf € 35, www.marijegeursen.nl

5 Gratis tuinstyling
Zin om meer te genieten van je tuin? De Tuin-
madammetjes komen thuis gratis stylingadvies 
geven; samen maken jullie een moodboard, en 
kijk je welke beplanting het beste past. Ook gaan 
de Tuinmadammetjes mee naar je favoriete tuin-
centrum. Inspirator van De Tuinmadammetjes is 
Christine Pruim, nuchter en met humor, maar ook 
met uitgezaaide borstkanker.
Gratis. www.detuinmadammetjes.nl

6 Samen met je dokter
Hoe komt het toch dat patiënten en artsen vaak 
ontevreden zijn over elkaar? In “Dansen met de 
Dokter” analyseert kinderarts Paul Brand dit pro-
bleem. In dit boek geeft Paul Brand ‘dansles’. Het 
boek wil artsen en patiënten in staat stellen meer 
uit een consult te halen.  
€ 24,50. www.dansenmetdedokter.nl
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7 Simpele schoonheid 
De naam Amaryllis komt uit de Griekse mythologie. 
Amaryllis was een verlegen meisje dat verliefd 
werd op de herder Alteo, die alleen maar oog 
had voor bloemen en niet voor haar schoonheid. 
Uiteindelijk loopt het goed af… En de bollen beto-
veren nu ons. Te koop bij ieder tuincentrum, vooral 
in dit seizoen. Vanaf € 4,50 per bol. 

8 Natuur in huis 
De eerste serie dessins van grafisch designer 
Chantal Keizer is gebaseerd op haar persoonlijke 
bloemen- en plantenarchief van meer dan 500 
stuks. Zij wil zowel de frisheid als de vergan-
kelijkheid van de natuur laten bestaan in haar 
ontwerpen. De theedoeken worden gemaakt met 
het Textielmuseum Tilburg. € 19,50 
www.est1966.nl
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9 Mooie sokken
Soms zijn het vooral de kleine pleziertjes die je dag 
kunnen maken, zoals een extra mooi of grappig 
paar sokken. Dit mooie paar van het Nederlandse 
merk XPooos kost € 9,95 en komt van  
www.mooiesokken.com

10 Pink agenda
De Pink Ribbon agenda 2017 ziet er heel stylish uit 
dit keer. In subtiel roze. Met weekoverzicht, mooie 
quotes en een handig opbergvakje en inclusief 
vier kleine wenskaartjes en leuke stickers. € 15,99, 
waarvan € 3,25 naar Pink Ribbon gaat voor borst-
kankeronderzoek. pinkribbon.nl/shop

11 Lekker en goed 
De producten van Heerlijk Waar! zijn biologisch en 
ambachtelijk geproduceerd. Daarnaast streeft dit 
merk ook naar fair trade of andere sociale manie-
ren van produceren. En het smaakt ook nog eens 
heerlijk. Vanaf € 4,50, 3-pack voor € 13,95.  
www.heerlijk-waar.nl

12 Zweedse zachtheid
Het Zweedse fitness-, yoga- en runningkleding-
merk Röhnisch is sinds 2014 partner van Pink 
Ribbon. Deze mooie sportbeha is van heel zacht, 
fijn materiaal en mooi vormgegeven. Fijn dat er 
een prothese in past. Per beha gaat € 5 naar 
Pink Ribbon. € 34,95. Verkrijgbaar bij veel online 
warenhuizen. 

13 Koken in grijstinten
Koken in grijstinten – het kan. Met de prachtige 
yinyangbonen, zwart lavazout en zo’n beeldschone 
groengrijze pompoen kom je helemaal in de stem-
ming, en je eet supergezond. Kijk voor een recept op 
www.bruinebonenbende.nl of vervang de bonen in 
een bestaand recept door deze mooie variant.
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Hoe je anti-
hormonale 
therapie beter 
volhoudt
volhoudt 
volhoudt
volhoudt
volhoudt

Veel borstkankerpatiënten 
krijgen aanvullend op een 
operatie en andere behandelingen 
antihormonale therapie. Hoewel 
velen de medicatie redelijk tot goed 
verdragen kan de behandeling 
ook vervelende bijwerkingen 
geven. Om die reden stopt een 
deel van de patiënten voortijdig 
met de behandeling. Is er betere 
ondersteuning mogelijk bij het 
volhouden van de antihormonale 
therapie en zo ja hoe?  

Tekst: Arnoud Kluiters, redactie BVN



van Borstkankervereniging Nederland B-handeling  21

V an alle borstkankerpati-
enten heeft ongeveer 75 
procent een oestrogeenre-
ceptor-positieve tumor. Dit 
betekent dat tumorcellen 

onder invloed van het hormoon oestrogeen 
kunnen gaan groeien. Ook als de tumor pro-
gesteronreceptor-positief is, zegt dat iets 
over de gevoeligheid voor antihormonale 
therapie. Om te weten of een borsttumor 
hormoongevoelig is, onderzoekt een patho-
loog het tumorweefsel. 
Als meer dan 10 procent van de tumorcel-
len op het oppervlak oestrogeen- of pro-
gesteronreceptoren heeft, dan spreken 
we van een oestrogeenreceptor-positieve 
(ER+) of progesteronreceptor-positieve 
(PR+) tumor. Zijn er minder cellen met re-
ceptoren aanwezig, dan is de tumor hor-
moonreceptor-negatief. 
Alle patiënten met een hormoonrecep-
tor-positieve tumor kunnen adjuvant (na 
de operatie) behandeld worden met anti-
hormonale therapie. Dat is een preventieve 
behandeling om de kans op terugkeer van 
borstkanker te verkleinen. Meestal duurt 
een behandeling vijf jaar. Patiënten met 
een hoog risico op terugkeer krijgen het  
advies de medicijnen vaak langer dan vijf 
jaar te nemen, soms zeven of tien jaar of 
zelfs nog langer. Het beleid hierover volgt 
wetenschappelijke inzichten, die voortdu-
rend in ontwikkeling zijn.

Antihormonale behandeling heet ook wel 
hormoontherapie of endocriene medicatie. 
In dit artikel hanteren we de term ‘antihor-
monale therapie’. De medicijnen moeten 
voorkomen dat het geslachtshormoon oes-
trogeen nieuwe tumorgroei stimuleert. Er 
zijn verschillende soorten antihormonale 
therapie: de behandeling kan of de werking 
van aanwezige hormonen tegengaan of de 
productie van hormonen verhinderen.  

Oestrogeenwerking tegengaan
Anti-oestrogenen en oestrogeenrecep-
tor-blokkers zoals tamoxifen blokkeren de 
oestrogeenreceptoren die op het celopper-
vlak van de kankercel zitten door zich eraan 
te hechten en zo het effect van oestrogeen 
op de cel te verhinderen. Tamoxifen en ver-
gelijkbare middelen zijn geschikt voor man-
nen en vrouwen en kunnen zowel vóór als na 
de overgang worden gebruikt. Meestal duurt 
een behandeling vijf jaar. Bij patiënten met 
een hoger risico op terugkeer van de kanker 
wordt soms overwogen om de medicijnen 
langer dan vijf jaar te gebruiken. De voor- en 
nadelen daarvan worden samen met een on-
coloog afgewogen.

Oestrogeenproductie blokkeren of  
verhinderen
Deze behandeling is erop gericht de pro-
ductie van oestrogeen te blokkeren of te 
verhinderen. Bij vrouwen die nog niet in de 
overgang zijn en jonger dan 35 jaar gebeurt 
dat door de hormoonproducerende eierstok-
ken stil te leggen. Dat kan tijdelijk door de 
functie ervan met injecties te onderdrukken 
(bijvoorbeeld met Suprefact®, Lucrin® of 
Zoladex®) of definitief door de eierstokken 
operatief te verwijderen. Bij mannen wordt 

F

Hormonale therapie bij oestrogeen- en/of progesteronpositieve tumor (geen maximumleeftijd)

VOOR DE MENOPAUZE
 

NA DE MENOPAUZE

BIJ MANNEN

•  uitschakeling functie eierstokken (eventueel LHRH-agonist 5 jaar)  
plus 5 jaar tamoxifen of 

•  5 jaar tamoxifen 

•  2-3 jaar tamoxifen, gevolgd door 3-2 jaar aromataseremmer of 
omgekeerde volgorde 

•  5 jaar aromataseremmer 
•  extended (na 5 jaar tamoxifen) 2 jaar aromataseremmer bij hoog 

restrisico (uitzaaiingen naar lymfklieren) 

• Bij mannen: 5 jaar tamoxifen

ook oestrogeen aangemaakt in het vetweef-
sel, net als bij vrouwen na de overgang. En 
ook in de bijnieren worden hormonen aan-
gemaakt, die in vetweefsel weer worden om-
gezet in oestrogeen. Dit omzettingsproces 
wordt geregeld door het enzym (lichaam-
seiwit) aromatase. Die aanmaak van oestro-
geen kan worden onderdrukt door middelen 
die de aromatase remmen zoals anastrozol 
of letrozol. In principe worden deze aro-
mataseremmers vijf jaar geadviseerd. Er 
is geen verschil vastgesteld in effectiviteit 
tussen letrozol of anastrozol. Het effect is 
ook even goed als de hieronder beschreven  
switchbehandeling. 

Switchtherapie (na de overgang)
Bij vrouwen na de overgang wordt in plaats 
van vijf jaar een aromataseremmer (letrozol 
of anastrozol) ook vaak de switchtherapie 
toegepast. Je slikt dan eerst een aantal jaren 

‘Wat kwaliteit van 
leven is, weet je pas als 

je het verliest’



een aromataseremmer en daarna enkele ja-
ren tamoxifen, of in omgekeerde volgorde. 
Meestal gaat het om twee tot drie jaar het 
ene middel en drie of twee jaar het andere. 

Het belang van antihormonale therapie
Het doel van de medicatie is om de kans op 
terugkeer van borstkanker te verkleinen. 
Factoren als de grootte en gradering van 
de tumor, het aantal uitzaaiingen naar de  
lymfklieren, het aantal gevonden recep-
toren en de aanwezigheid van het HER2-
neu-eiwit, maar ook de leeftijd en de aan-
wezigheid van andere ziekten bepalen hoe 
groot de kans is dat de tumor terugkomt. 
Op basis van die kans geeft een arts ad-
vies over de noodzaak en duur van aan-
vullende antihormonale therapie. In ver-
schillende computerprogramma’s zoals  
Adjuvantonline.nl kan de arts de kans op 
terugkeer van de ziekte berekenen. Blijkt 
de uitkomst bijvoorbeeld 10 procent, dan 
wijst statistisch onderzoek vervolgens uit 
dat met de inzet van hormoontherapie 
de kans op recidive halveert tot 5 procent 
in dit voorbeeld. Wat je wilt weten is: wat 
draagt die behandeling, per individu, bij 
aan de ziektevrije en algehele overleving. 
Individuele keuzes worden in samenspraak 
tussen de arts en de patiënt gemaakt, on-
der andere op basis van de verwachte effec-
tiviteit van de medicatie. Zekerheid dat de 

‘Het geeft mij een 
veilig gevoel om de 

antihormonale medicatie 
te nemen’
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antihormonale therapie definitief ervoor 
zorgt dat de borstkanker nooit terugkomt, 
is helaas niet te geven per individu. Het 
blijft een kansberekening. 

Vroegtijdig stoppen 
Helaas heeft een deel van de mensen die 
antihormonale therapie krijgen last van  
bijwerkingen. In veel gevallen lijken de ver-
schijnselen op typische overgangsklachten 
zoals prikkelbaarheid en opvliegers, min-
der of geen zin om te vrijen, of slaapstoor-
nissen. Ook is er kans op stemmingswis-
selingen, gewichtstoename, huidklachten, 
vermoeidheid, spier- en gewrichtspijnen, 
lusteloosheid, concentratiestoornissen en 
darmklachten. Deze klachten kunnen erg 
hinderlijk zijn en het algemene welbevin-
den en de kwaliteit van leven ernstig beïn-
vloeden. Tussen de 15 tot 50 procent van de 
patiënten ervaart de klachten als zo hevig 
dat zij voortijdig stoppen met de behan-
deling. Omdat uiteenlopende studies ver-
schillende invalshoeken hanteren, variëren 
de percentages.
In hoeverre patiënten de therapie volhou-
den, hangt sterk af van de voor- en nadelen 
van de behandeling per individu. De last die 
iemand ervaart van de bijwerkingen maakt 
daar onderdeel van uit. Sommige mensen 
vinden antihormonale therapie moeilijker 
te verdragen dan chemotherapie. Ook ge-
brek aan (h)erkenning van die last door de 
omgeving helpt niet om de behandeling vol 
te houden. 
De antihormonale therapie loopt parallel 
aan het revalidatieproces. Dit is zowel een 
lichamelijk als psychisch proces en kent 
bij iedereen een ander verloop. Daarnaast 
speelt mee dat veel vrouwen vroegtijdig in 
de overgang zijn gekomen. Het is moeilijk 
vast te stellen welke klachten waardoor ko-
men. Komt bijvoorbeeld vermoeidheid door 
de chemotherapie, de antihormonale thera-

pie, door de emotionele verwerking van de 
ziekte en behandelingen of gewoon omdat 
iemand te veel hooi op zijn vork neemt? 
Patiënten vragen zich vaak af of de be-
handeling nog wel enige werking heeft als 
men eerder dan de (meestal) vijf jaar stopt. 
Hier is onderzoek naar gedaan. De 'winst' 
is na één van de vijf jaar 20 procent van de 
'winst' die na vijf jaar antihormonale thera-
pie wordt bereikt, na twee jaar 40 procent, 
enzovoort. Beter in verband met het risico 
op terugkeer van de borstkanker is het ui-
teraard om de behandeling volledig af te 
maken. Er zijn verschillende manieren om 
patiënten met bijwerkingen hierbij te on-
dersteunen.

Beter volhouden
Hoe kunnen we patiënten met veel last 
(mede) door de aanvullende antihormona-
le therapie ondersteunen bij het volhouden 
voor minimaal vijf jaar? Hoe verklein je de 
kans op vroegtijdig stoppen? Patiënten zelf 
pleiten vooral voor meer aandacht voor de 
zorg rond antihormonale therapie. Voor 
chemo- en radiotherapie ervaren zij die 
zorg namelijk veel meer en vaker. Patiënten 
wensen meer erkenning voor de problemen 
als gevolg van antihormonale therapie, en 
meer begrip als zij de therapie eventueel 
toch vroegtijdig staken. 
Uit onderzoek blijkt dat alles valt of staat 
met goede gedeelde besluitvorming rond 

‘Bij hormoontherapie 
wordt alleen gezegd dat 
je blij moet zijn dat je die 

kans krijgt’
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Bijzondere groepen patiënten

•  Jaarlijks wordt borstkanker bij ongeveer 
honderd mannen vastgesteld. Zij krijgen 
tamoxifen; aromataseremmers zijn bij mannen 
minder werkzaam. Zij ervaren voor een 
groot deel dezelfde klachten als vrouwen die 
antihormonale therapie volgen. 

•  Vrouwen met een BRCA-1 of -2-genafwijking 
laten soms preventief hun eierstokken 
verwijderen vanwege een verhoogde kans op 
eierstokkanker, naast die op borstkanker. Of 
ze in geval van een borsttumor baat hebben 
bij antihormonale therapie hangt in eerste 
instantie af van de vraag of de patholoog een 
hormoongevoelige tumor vindt – net als bij alle 
andere patiënten.

volhoudt 
volhoudt
volhoudt
volhoudt
volhoudt
volhoudt
volhoudt
volhoudt
volhoudt

‘Ik stopte zes weken 
met tamoxifen, maar 

mijn overgangsklachten 
verminderden niet. Ik slik 

dus weer lekker door!’

de start van de therapie waarbij de zorg-
verlener duidelijk maakt dat er een keuze 
is. Idealiter bespreken patiënt en behan-
delaar de effectiviteit van de therapie en 
wegen ze de baten en de verwachte lasten 
tegen elkaar af. Het is ook belangrijk dat de 
zorgverlener inzicht krijgt in de afwegin-
gen die belangrijk zijn voor een individuele 
patiënt. Als dit met tijd en aandacht gedaan 
wordt, zijn patiënten zich er voor aanvang 
bewuster van wat de behandeling met zich 
mee brengt. De kans is daarmee groter dat 
ze het ervaren als een bewuste keuze waar-
door ze vaak beter kunnen omgaan met 
bijwerkingen. Het persoonlijke gesprek en 
het opbouwen van een goede relatie tussen 
patiënt en professional blijken essentieel. 
Veel patiënten geven aan behoefte te heb-
ben aan een vaste contactpersoon waarbij 
ze tijdens de therapie terechtkunnen met 
vragen of zorgen over lichamelijke klach-
ten. Uit onderzoek is gebleken dat voorlich-
ting over en begeleiding bij deze klachten 
helpen om de behandeling vol te houden. 
De begeleiding kan er onder andere uit be-
staan dat de zorgverlener tijdens de thera-
pie in gesprek blijft met de patiënt en, even-
tueel door het invullen van de zogenaamde 
lastmeter, inzicht houdt in hoe de medica-
tie wordt ervaren. De behandelaar kan dan 
in voorkomende gevallen voorstellen om de 
medicatie een aantal weken niet te nemen. 
Uit ervaring blijkt dat dit sommige pati-

Meer informatie

 F www.borstkanker.nl/hormoontherapie

enten enorm helpt om de therapie daarna 
weer langdurig voort te zetten. 
Verder is kennis bij zorgprofessionals over 
de mogelijke effecten van de overgang in 
het algemeen cruciaal; het effect van de 
overgang verschilt per vrouw. Niet alle 
klachten worden namelijk alleen door de 
antihormonale therapie veroorzaakt. Het 
kan patiënten helpen om te weten dat hun 
klachten verschillende oorzaken hebben. 
In steeds meer ziekenhuizen komen hulp-
middelen en programma’s beschikbaar om 
patiënten en hun naasten beter voor te lich-
ten en te begeleiden. En ook inloophuizen 
bieden activiteiten aan die zich specifiek op 
deze problematiek richten. Verpleegkun-
digen, verpleegkundig specialisten, artsen 
en lotgenoten kunnen allen een positieve 
bijdrage leveren en het volhouden van de 
therapie en het welbevinden van de patiënt 
bevorderen. 
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Ik leef nu 
het volle leven

‘Ik heb me niet als een zieke willen gedragen behalve als het echt 
niet anders kon. Dat beviel me erg goed.’ Jannie Oskam (62)

 was eerst een jaar bezig met behandelingen, toen nog een jaar
met herstellen en, na haar ontslag, tenslotte nog een jaar met het 

hervinden van een nieuw evenwicht. 

Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto’s: Suzanne Blanchard



van Borstkankervereniging Nederland

‘Ik had altijd al een borst waar wat mee was: harde stukken, 
pijnlijke plekken. Tien, twintig jaar lang kreeg ik al te horen: 
“Er is niets, je hoeft je niet ongerust te maken”. Ik was een 

paar maanden eerder nog naar het bevolkingsonderzoek geweest 
en alles leek in orde. Aan pijn in mijn borst was ik gewend, maar nu 
was het toch wel veel erger. De huisarts dacht aan een cyste die ik 
moest laten leegzuigen. In het ziekenhuis voelde de verpleegkun-
dige ook een knobbel in mijn oksel. Vanaf dat moment wist ik dat 
het ernstig was. Aan het eind van die dag hoorden mijn man en ik 
dat het een lobulaire tumor was (ontstaan in de melkklieren) van 
acht centimeter doorsnee met een uitzaaiing in de oksel. Verder 
heb ik niet veel gehoord in dat eerste gesprek. Gek genoeg dacht 
ik vooral “Gelukkig, dan hoef ik niet meer te werken”. Ik was al ja-
ren zo ontzettend moe.’ Dat was in mei 2013. Vanwege Hemelvaart 
duurde het veertien dagen voordat Jannie en haar man de uitslag 
van de PET- en MRI-scan kregen over mogelijke uitzaaiingen in de 
rest van haar lichaam. ‘Dat was een van de moeilijkste periodes uit 
mijn leven’, zegt Jannie duidelijk geëmotioneerd. ‘Die angst dat er 
niets meer aan te doen zou zijn. Mijn dochter was toen achttien, die 
wilde ik nog niet alleen laten.’ Ze blijft even stil. ‘Alleen muziek en 
buiten zijn hielpen mij om die angst los te laten.’

Tweede schrik
Natuurlijk was het een enorme opluchting voor Jannie dat ze geen 
uitzaaiingen in haar lijf had, maar toen wist zij nog niet dat de tu-
mor agressief was en zich had uitgebreid naar haar huid. Dat kwam 
aan het licht toen haar borst na de eerste chemobehandeling knal-
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rood werd. Jannie: ‘Bij een grote tumor werd toen meestal eerst 
geopereerd. Maar dat wilde ik niet want dan kun je niet meer zien 
of de chemo werkt. Stomtoevallig, door die rode borst, kwam die 
uitbreiding naar mijn huid aan het licht. Dat was mijn redding. Als 
ik eerst was geopereerd, had ik geen schone snijranden gehad. Maar 
goed, toen werd het hele behandelplan omgegooid. Ik kreeg andere 
chemo, twee soorten per infuus – samen met de immunotherapie 
- en een derde via pillen. Na de amputatie ben ik bestraald. Toen 
weer verder met de immunotherapie en nu heb ik nog een jarenlan-
ge antihormonale behandeling voor de boeg. Ik wilde blijven leven 
en mijn kanker was al in een vergevorderd stadium - dus wat nodig 
was, dat moest gebeuren.’ 
 
Wordt hier nog overlegd?
‘Ik kom uit de zorg, ik ben van de kwaliteit, van het contact met 
mensen. De eerste vraag in de omgeving waar ik werkte was als 
vanzelfsprekend: “Wat zou u zelf willen?”. Bij de chirurg waren er 
wel keuzen, al kwam ik daar gaandeweg de rit pas achter. Bij een 
andere arts was de communicatie soms heel lastig. Normaal kan ik 
goed praten, maar nu kwam ik er niet doorheen. En omdat ik bang 
was om dood te gaan kon ik niet goed nadenken. Je bent jezelf niet. 
Daarom heb je juist een arts nodig die meedenkt, relevante vragen 
stelt. Ik wilde niet alleen uitleg maar ook overleg. Gek genoeg miste 
ik later, toen de diagnose slechter bleek dan eerst gedacht, dat over-
leg niet. Toen kon ik alleen maar denken: het gaat slecht met mij, er 
moet ingegrepen worden en wel snel. 
Ik was ook nieuwsgierig naar de ervaringen van andere vrouwen: F

‘Ik heb zo in elke vezel 
gevoeld dat het ook 

afgelopen kan zijn, dat ik 
nu intens gelukkig kan zijn 

met een zonnestraaltje’
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wat gebeurt er eigenlijk in die spreekkamer? Dat bracht me op het 
idee van een boek over samen beslissen tussen artsen en patiënten. 
Mijn werk als organisatieadviseur kon ik tijdens de zware behande-
lingen niet doen. Mijn lijf was de eerste week helemaal verzadigd met 
die chemo, ik kon nog geen krant lezen, viel zes keer op een dag in 
slaap. Maar ik ben van nature een werkpaard, dus de hele tijd thuis 
ziek zitten zijn, is niets voor mij. Bovendien wilde ik mijn hersens 
gebruiken en iets met mijn ervaring in de zorg doen. Dit boek was 
voor mij een manier om mijn gezonde deel aan te spreken. Een mens 
is immers meer dan zijn ziekte. En, stel dat ik er niet lang meer zou 
zijn, dan wilde ik met dat boek toch een punt maken. Samen beslis-
sen vond ik in mijn werk altijd al belangrijk, maar door mijn eigen 
ervaring als patiënt heb ik zelf gevoeld hoe belangrijk het is dat je  
samen met je zorgverleners naar de behandelingen zoekt waar je 
achter kunt staan. Want je moet zelf de behandelingen doorstaan en 
de rest van je leven met de consequenties ervan leven.’ 

Dealen met je ziekte 
‘Je hebt veel tijd nodig om alle ervaringen met je ziekte en behan-
deling te verstouwen. Fysiek, maar ook emotioneel en mentaal. Ik 
deed dat door te “mijmeren”, zoals ik dat noemde, over wat er alle-
maal met me gebeurde. De operatie vond ik fysiek enorm meevallen, 
als ik hem vergelijk met de chemotherapie, en als ik de ontsteking 
naderhand buiten beschouwing laat. Maar ik vond het idee van een 
amputatie psychisch heel moeilijk. Ik kon alleen maar denken: “Ik 
raak verminkt”. Om door te kunnen, zocht ik naar een andere ma-
nier om ernaar te kijken. Na veel nadenken had ik het: ik kon de ope-
ratie ook beschouwen als een “levensreddende ingreep”. Dat voelde 
zo anders. Toen was ik er ook wel klaar mee. In het ziekenhuis had 
ik al lang naar mijn platte borst gekeken voordat de verpleegkundige 
dat samen met mij kwam doen. Tussen de behandelingen door wil-
de ik dingen beleven: op vakantie naar Madrid bijvoorbeeld. Het was 
zoeken hoe ik dat kon volhouden. Ik kan zittend slapen, dat deed ik 
dan onopvallend voor een schilderij terwijl mijn man het museum 
bekeek. Later haalde hij mij weer op.’ 

Bevrijd van alle franje
‘Sinds ik borstkanker heb gehad, leef ik altijd met een angst die zo 
maar op kan piepen: “als het maar niet terugkomt”. Doodgaan was 
vroeger Verweggistan, dat is het niet meer. Maar dit alles heeft me 
ook heel erg bij mezelf gebracht. Ik had altijd veel meer plannen en 
doelen dan energie, putte mezelf uit. Nu heb ik zo veel minder ener-
gie, dat ik wel móet kiezen. Mijn gezin vindt me daardoor een stuk 
aangenamer, moet ik eerlijk opbiechten. Deze ervaring heeft mij ge-
holpen tot de essentie te komen, de franje is eraf. Ik leef nu het volle 
leven; en daar hoort de dood ook bij. En natuurlijk moest ik slikken 
toen ik werd afgekeurd voor werk door alle gevolgen van de behande-
lingen. Maar dat ik me nu met “samen beslissen” bezig kan houden 
en toch mijn eigen ritme en tempo kan aanhouden, dat had ik anders 
niet gehad. Dan had ik nu moeten beulen. In zekere zin heb ik nu een 
heel goed leven.’ 

‘Ik knap ervan op als ik 
boven mezelf uitstijg, even 
naar een museum, zingen, 

naar buiten. Voelen dat 
ik tot iets groters behoor 
dan mijn eigen dagelijkse 

beslommeringen’

Jannie heeft met de publicatie van haar boek 
“Zo gaan we het doen! Samen beslissen bij 
borstkanker” van Uitgeverij Lias haar punt 
gemaakt. Ze trekt er nu het land mee door om 
haar boodschap te delen met verpleegkundigen, 
artsen, opleiders en patiënten, onder meer als 
vrijwilliger voor BVN.

Jannies raad 
Vergeet niet te leven terwijl je ziek bent. Doe datgene wat je wel kunt op het 
moment dat het jou past met de mensen die je goed doen. 

Jannies motto
Heb aandacht voor wat echt belangrijk is, wat je kracht en energie geeft. 

Jannies ritueel
Elke middag ga ik een poos naar bed. Het belangrijkste daarbij is dat ik geen 
nieuwe impulsen krijg. Even voelen hoe mijn lakens aan mijn voeten voelen.  
Tijd voor mezelf nemen.
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Toch was hij verbaasd over de diagnose borstkanker. ‘Hoezo, heb ik bor-
sten dan?’ vroeg hij de arts. Blijkbaar wel dus. ‘De diagnose kwam hard 
binnen maar al snel dacht ik: oké, deal ermee.’ Zijn prille relatie met een 
vrouw die zelf net borstkanker had overleefd, veranderde in een warme 
vriendschap. Vooral zijn moeder schrok erg van de diagnose; Sanders jon-
gere zus overleed in 2006 aan een erfelijke vorm van borstkanker. ‘Mijn 
oudere zus laat zich sindsdien jaarlijks controleren maar wil niet weten of 
zij een afwijking aan het BRCA-gen heeft.’ Sander onderging het hele sca-
la aan behandelingen: operatie, bestralingen, chemo en nu hormoonthe-
rapie. ‘Het zwaarst was de chemo. Wat ben ik daar ziek van geweest. Er-
bovenop kwam schuldgevoel: ik belast mijn omgeving al met mijn ziekte, 
nou moet ik niet zeuren over mijn chemo. In plaats van naar mijn lichaam 
te luisteren, liep ik mezelf voorbij. Daardoor werd ik zwaarder ziek dan 
nodig.’ Het is een les die Sander graag deelt met anderen. Vandaar ook dat 
hij begon te bloggen over zijn ziekte. 
Die ene brief aan ‘mevrouw Karelsen’: ach, dat begrijpt hij best. Al kan de 
communicatie wel wat gerichter op mannen. ‘Neem de bijsluiter bij de 
Tamoxifen, die opvliegers noemt als bijwerking... Ik herken wel de neer-
slachtigheid, maar gelukkig ben ik van huis uit positief ingesteld.’ Onco-
logisch specialisten mogen hun kennis over borstkanker bij mannen 
meer delen met het verplegend personeel, merkte Sander. ‘Vanuit hun 
grote behoefte aan kennis wilden verpleegkundigen het graag zien bij 

mij. Maar verder was de zorg perfect in het ziekenhuis.’ Ook cosmetisch 
is hij tevreden met het resultaat. 
Een van de gevolgen waarvan Sander last heeft, is gevoelloosheid in voe-
ten en handen. Ook kreeg hij onlangs een aanval van COPD: deels astma, 
maar grotendeels het gevolg van jarenlang roken. ‘Het kan getriggerd zijn 
door de bestraling en chemo, menen de artsen. Ik ga onder begeleiding 
stoppen met roken. Tegelijk is het mooi om te merken wat we allemaal 
aankunnen. Wat een fantastisch lijf we hebben.’ 
Pure pech was het ontslag dat hij twee maanden voor de diagnose kreeg 
aangezegd. Ook het idee dat hij onvoldoende herstelt om zijn oude vak op 
te pakken, is pittig. ‘Die vermoeidheid valt me zwaar. Ik heb een hond ge-
nomen om mijn conditie te verbeteren.’ 

Tips van Sander
•  Borstkanker wordt niet 

snel herkend bij mannen. 
Voel je iets, neem geen 
risico en ga naar de 
huisarts.

•  Luister naar je lichaam. 
Neem rust en communi-
ceer over hoe je je voelt. 
Dit voorkomt schuldge-
voelens. Als mensen 
weten hoe je je voelt, 
willen ze meestal graag 
helpen.

Mannen met borstkanker

Heb ik borsten dan?
In augustus 2015 ontdekte Sander Karelsen (49) een knobbel in zijn borst. ‘Als er geen erfelijke

 kanker in onze familie had gezeten, dan was ik als man niet direct naar de dokter gegaan. 
Noem het een geluk bij een ongeluk.’ Tekst: Jac. Janssen ~ Foto: Anneke Hymmen

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  F www.borstkanker.nl/expertgroepmannen

Informatie over lopend onderzoek naar mannen met borstkanker vind je op 
 F www.borstkanker.nl/trialvoormannen

Heb je vragen over borstkanker bij mannen? 
Mail deze dan naar info@borstkanker.nl. 
Alle blogs van Sander vind je op F https://www.kanker.nl/sander1967/blog
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Wat is het onderzoeksdoel?
‘Uit een pilot-onderzoek van verpleegkun-
dig specialiste Petra Duijveman bij de Man-
nenpoli in het UMCUtrecht bleek dat er 
grote behoefte is aan specifieke informatie 
voor mannen met borstkanker. Met behulp 
van een wegwijzer-website willen we de in-
formatiepositie van hen, hun behandelaars 
en onderzoekers verbeteren, zowel qua 
kwaliteit als toegankelijkheid. Dr. Witkamp 
(UMCU) en dr. Bleiker (AVL) begeleiden 
me hierbij. Ons project is geslaagd als dit 
uiteindelijk leidt tot een betere kwaliteit van 
zorg en een beter leven voor deze doelgroep 
en, ook heel belangrijk, bewustzijn. Vraag 
nu iemand op straat maar eens of mannen 
ook borstkanker kunnen krijgen. Vaak hoor 
je nee.’ 

Hoe begin je aan zo’n onderzoek en wat 
probeer je op tafel te krijgen? 
‘Allereerst maakten we een inventarisatie 
van de specifieke informatiebehoeften van 
mannen met borstkanker en hun partners. 
Een aantal mannen die de afgelopen vijf jaar 
zijn behandeld, hebben we uitgenodigd deel 
te nemen aan een focusgroep. Een veel gro-
tere groep ontving van ons een uitgebreide 
vragenlijst waarin we naar hun informa-
tiebehoeften en hun ervaringen met zorg 
vroegen.’ 

Jaarlijks horen in Nederland ongeveer 
honderd mannen dat ze borstkanker 
hebben. De informatie die zij over 
hun ziekte krijgen, richt zich echter 
voornamelijk op vrouwen bij wie de ziekte 
jaarlijks 15.000 keer wordt vastgesteld. 
Het door Pink Ribbon gefinancierde 
voorlichtingsproject “Optimale 
voorlichting en zorg voor mannen met 
borstkanker” probeert hierin verandering 
te brengen. Tom Bootsma is hierbij 
betrokken namens het UMCUtrecht en 
het Antoni van Leeuwenhoek.

Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto: AVL/André Jagt

28  Pink Ribbon

Kun je zeggen wat die behoeften zijn?
‘We zijn er nog volop mee bezig alle uit-
komsten te analyseren. Wel kun je nu al 
vaststellen dat mannen met borstkanker 
graag als man behandeld willen worden. 
Vaak maken ze nog mee dat ze in de cor-
respondentie met de specialist als vrouw 
worden aangesproken, dat de medische 
behandelingen vooral ontwikkeld zijn voor 
een vrouwenlichaam en bijsluiters vaak 
waarschuwen voor bijwerkingen als bij-
voorbeeld menstruatieklachten. Ook geeft 
een groot aantal mannen aan dat ze de juis-
te medische informatie willen hebben om 
te kunnen participeren in de keuze van hun 
behandeling.’ 

Met welke andere belangengroepen en 
specialisten werken jullie samen?
‘Natuurlijk met Pink Ribbon voor de finan-
ciering. Bovendien spreken we regelmatig 
met leden van de Expertgroep Mannen en 
met bestuursleden van BVN. Ook zitten we 
aan tafel met collega’s van de Borstkanker 
Onderzoeksgroep (BOOG). Deze groep 
heeft verschillende studies lopen rondom 
mannen met borstkanker. Daarnaast heb-
ben we gesprekken met KankerNL en HE-
BON (Heriditair Borst- en Eierstokkanker 
Onderzoek Nederland). We hebben ver-
schillende bijeenkomsten gehad om met 

Pink Ribbon-project: 
Optimale voorlichting en zorg 
voor mannen met borstkanker

Als man 
behandeld, 
gráág!
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elkaar te bezien hoe we die samenwerking 
in dit project het best kunnen vormge-
ven. Ook met Dutch Male Breast Cancer  
Consortium (DMBCC) werken we goed sa-
men. Hierin kijken we met achttien onder-
zoekers, waaronder pathologen, psycholo-
gen, oncologen en klinisch genetici naar hoe 
mannelijke borstkanker verschilt van vrou-
welijke en hoe we daar zowel wat betreft de 
behandeling als de informatie op kunnen 
inspelen. We bevroegen dus niet alleen pa-
tiënten, maar ook medische professionals 
en onderzoekers. Evenals patiënten willen 
zij betrokken blijven bij het voorlichtings-
project. Het idee is eigenlijk dat we straks 
uit voornoemde groepen een adviesraad sa-
menstellen. Daarmee willen we de wegwij-
zer-website up-to-date houden. Deze moet 
straks hét centrale informatiepunt voor 
borstkanker bij mannen zijn.’

Je noemde de BOOG net al. Die coördi-
neert op dit moment een prospectief en 
retrospectief onderzoek naar mannen 
met borstkanker. Hoe zorgen jullie er 
nou voor dat de informatie die dat ople-
vert straks op die website staat?
‘Het is de bedoeling dat van verschillende 
onderzoeken, zoals van de BOOG, samen-
vattingen worden gemaakt in niet-medische 
taal. Hierdoor kunnen patiënten snel begrij-

pen wat voor onderzoeken er zijn en welke 
resultaten die opleveren. Daarnaast willen 
we ook dat er wetenschappelijke artikelen 
gepubliceerd worden die voor behandelaars 
of patiënten met wetenschappelijke belang-
stelling interessant kunnen zijn. Bovendien 
willen we het voor patiënten gemakkelijker 
maken om informatie over lopende onder-
zoeken te krijgen, waaraan zij mee kunnen 
doen, mochten ze er behoefte aan hebben.’

Wanneer gaat de site live en hoe weten 
mannen met borstkanker deze straks te 
vinden?
‘We streven naar de eerste helft van 2017. 
Extra financiering zou daarbij overigens 
nog zeer welkom zijn. Want naast het on-
derzoeken van de informatiebehoeften 
moeten we die informatie ook daadwerke-
lijk op de wegwijzer-website zetten. Boven-
dien willen we er via onder andere BVN, 
media, symposia en beroepsverenigingen 
van medische professionals voor zorgen dat 
het bestaan van de website breed onder de 
aandacht komt. Daar gaat ook veel tijd en 
energie in zitten.’ 

Stichting Pink Ribbon
Door meer kennis kunnen we straks de 
behandeling van en voorlichting aan mannen 
met borstkanker verbeteren. Daar is veel geld 
voor nodig. Pink Ribbon financiert onder meer 
wetenschappelijke onderzoeken en projecten op 
het gebied van behandeling en voorlichting, zoals 
dit project, met als doel een beter en langer leven 
van de (ex)borstkankerpatiënt.

Wil je ook steunen?
Doe een (eenmalige) donatie op 
www.pinkribbon.nl of koop in de webshop 
bijvoorbeeld de armband of de jaaragenda 2017. 

Drs. Tom Bootsma is projectcoördina-
tor en onderzoeker bij het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en 
de afdeling Psychosociaal onderzoek 
en Epidemiologie van het Antoni van 
Leeuwenhoek te Amsterdam. 
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Met medewerking van Grieteke Pool, 
klinisch psycholoog en universitair docent 
gezondheidspsychologie aan de Universiteit 
Groningen, Margot Remie, psycholoog 
psychosociale oncologie bij het Ingeborg 
Douwes Centrum in Amsterdam en Karen 
Rutgers, psychologisch oncologisch therapeut 
bij Centrum Amarant en coördinator zorg in 
Toon Hermanshuis Amersfoort.

Ook al is borstkanker meestal goed te behandelen, 
het diepe besef dat het leven eindig is, zet mogelijk 
je waarden op de helling of verdiept ze juist. Veel 
mensen maken door de confrontatie met de ziekte, 
behandeling en verliezen een (posttraumatisch) 
groeiproces door. Ze bezinnen zich opnieuw op wat 
voor hen belangrijk is in het leven. Een aantal van 
hen ervaart het leven na de ziekte en behandeling als 
zinvoller, maar dat geldt beslist niet voor iedereen. 

a borstkanker 
een rijker leven?
Tekst: Lilian Rippe ~ Illustratie: Van Lennep
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Meer weten

 F www.borstkanker.nl/zingeving

* Psychisch trauma/traumatische ervaring 
kent verschillende omschrijvingen. In dit artikel 
definiëren we het begrip als een nare schokkende 
gebeurtenis die iemand emotioneel raakt, ook nog 
lang nadat deze zich heeft voorgedaan.

‘Borstkanker doet je op je grondvesten schudden’, stelt Margot 
Remie. ‘Het kan naast je lijf ook belangrijke waarden aantasten: 
baan, geloof, vertrouwen, vrouw zijn, relaties, veerkracht et ce-
tera.’ Uit recente onderzoeken blijkt dat zo’n vijf tot twaalf pro-
cent van de (borst)kankerpatiënten de ziekte als een psychisch  
trauma* ervaart. ‘Dat kan met name gelden als de ziekte langdu-
rig ingrijpende gevolgen heeft’, zegt Karen Rutgers. ‘Maar men-
sen kunnen ziekte ook ervaren als behorend bij het leven.’ Waar-
om de ene persoon (borst)kanker als traumatisch ervaart en de 
andere niet, hangt onder meer af van de ernst en prognose van 
de ziekte, de mate van levensdreiging, omvang en impact van de 
behandeling, de hoeveelheid slecht nieuws gedurende het ziekte-
proces, blijvende gevolgen, (schokkende) ervaringen in het verle-
den en de verwerking daarvan, veerkracht, persoonlijkheid en het 
basisgevoel van veiligheid.  

Posttraumatische groei
Iemand die een moeilijke en/of bedreigende gebeurtenis heeft 
meegemaakt, kan daardoor ook positieve verandering van zich-
zelf ervaren oftewel een posttraumatische groei beleven. ‘Veel 
mensen staan dan stil bij hun leven tot dan toe, hun waarden en 
hoe ze hun kostbare tijd verder zullen besteden’, vertelt Grie-
teke Pool. ‘Iemand belandt dan soms in een taai, dynamisch en 
emotioneel existentieel verwerkingsproces. Naast angst, lijden 
en verliezen vanwege borstkanker, kan de betrokkene een per-
soonlijk groeiproces doormaken.’ Posttraumatische groei kan 
zich bijvoorbeeld uiten in een versterkt vermogen om contact met 
anderen te maken, een groter gevoel van persoonlijke kracht en 
een rijker leven. Door het besef dat het leven ineens afgelopen kan 
zijn, voelen sommige mensen zelfs sterk dat ze iets geheel anders 
willen doen, iets wat hun leven (opnieuw) zin geeft. De traumati-
sche ervaring hoeft dus niet alleen schade te veroorzaken maar 
kan ook positieve impact hebben. Hoe zo’n groeiproces verloopt, 
hangt enerzijds samen met de prognose, het beloop van de behan-
deling en de geleden verliezen en anderzijds met de kenmerken 
van de persoon zelf: de levensfase, levensvisie en persoonlijkheid, 
ervaringen in het verleden en iemands basishouding. Posttrau-
matische groei kan zich ook voordoen naast rouwgevoelens; dat 
sluit elkaar niet uit. ‘Naast rouwen is ook belangrijk dat de om-
geving erkenning geeft voor het lijden en de verliezen en dat de 
situatie niet mooi gepraat wordt’, aldus Remie. 

Geen posttraumatische groei
Pool ziet ook nog iets anders: ‘De meeste mensen willen het liefst 
dat nare ervaringen weer verdwijnen. Ze zijn tevreden als ze behan-
deld kunnen worden en hun levensweg waaraan ze gehecht waren, 
kunnen voortzetten.’ Volgens de klinisch psycholoog heeft een in-
dividuele patiënt er helemaal niets aan als een ander zegt: “het is 
wel heel erg wat je hebt meegemaakt, maar misschien houd je er 
iets goeds aan over”. Remie: ‘Het leven kan beter worden, maar dat 
is wel een hele verovering van mensen. “Crisis is een kans” moet 
niet opgelegd worden. Er is niks mis met mensen die geen posttrau-
matische groei doormaken. Als mensen daar niet op gericht zijn, 
dan is dat zo. Je moet je afstemmen op je eigen verlangen, wat jou 
bemoedigt en hoop geeft. Soms is ook echt geen groei mogelijk. 

Dan zijn er zo veel verliezen, dan wil je gewoon erkenning dat het 
een puinhoop is.’

Kwaliteit van leven - zingeving
Trauma of niet, een deel van de (ex)kankerpatiënten ervaart na de 
ziekte een hogere levenskwaliteit dan voorheen. ‘Dit kan komen 
doordat iemand, vanwege de confrontaties en dreigingen die de 
ziekte met zich meebrengt andere keuzen maakt in het (dagelijks) 
leven, beter op de eigen grenzen let en/of een andere waardering 
voelt voor levensaspecten die voorheen minder gewicht kregen’, 
zegt Pool. Rutgers: ‘Door de betekenis van de ziekte te onderzoe-
ken met existentiële vragen (vragen over de essentie van het leven, 
red.) kunnen eerdere opvattingen over het leven een andere bete-
kenis krijgen. Iemand kan tot de conclusie komen: ik ga nu doen 
wat ík belangrijk vind. De vraag is steeds: wat heeft iemand nodig 
om zich te kunnen verhouden tot de nieuwe situatie? Dat geldt ook 
voor mensen die kampen met late gevolgen als lymfoedeem, ze-
nuwpijnen, zware medicijnen met bijwerkingen of mensen die het 
ziekteproces niet kunnen afsluiten omdat ze steeds weer opnieuw 
met een confrontatie moeten dealen. Erkenning voor de impact 
daarvan helpt om de veerkracht te kunnen (her)vinden om de situ-
atie te aanvaarden.’ 

Steun
In het algemeen hebben de meeste mensen weliswaar steun nodig 
bij de verwerking van een traumatische ervaring en de aanvaarding 
van een vermoedelijk veranderde situatie, maar onderzoek onder 
kankerpatiënten (waaronder vrouwen met borstkanker) laat zien 
dat slechts een klein deel van hen hierbij deskundige hulp zoekt. 
Kan de meerderheid het ziekteproces prima zelf managen met 
steun van het eigen netwerk? Weet men de weg naar professionele 
steun niet te vinden? Of vinden de meesten dat ze het zelf moeten 
aankunnen? Dat is niet bekend. 
Ook al bestaat er geen algemeen recept voor wat het beste is, des-
kundigen adviseren in ieder geval om de tijd te nemen voor de ver-
werking, de verliezen te onderkennen en vooral de eigen behoeften 
te volgen. Zoek eventueel een (professionele) gesprekspartner en 
verken samen wat jij nodig hebt om verder te kunnen. 

‘De meeste mensen willen gewoon hun 
levensweg weer voortzetten’
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Minder onnodige  
bestraling bij ouderen

Na een borstsparende operatie wordt de borst standaard bestraald om 
het risico op terugkeer van de ziekte te verkleinen. Bestraling kan ook 
nare bijwerkingen hebben, zoals pijn, huidklachten, vermoeidheid en 

hartklachten. Maar wat nu als het risico op terugkeer zo klein is, dat er 
bijna geen winst van de bestraling is? Zou je dan nog steeds bestralen? 
Dat is de vraag die dr. Gerrit-Jan Liefers, borstkankerchirurg en onder-

zoeker aan het LUMC in de TOP-1-studie wil beantwoorden.

Tekst: Leonie de Gruiter ~ Foto: Anneke Hymmen

Tailored treatment for Older Patients (TOP)

Bij de landelijke 
TOP-1 studie zijn alle 
disciplines van de 
borstkankerzorg 
betrokken, waaronder 
dr. Carolien 
Schröder (oncoloog, 
UMCGroningen), 
dr. Astrid Scholten 
(radiotherapeut, Antoni 
van Leeuwenhoek) 
en dr. Sjoerd Elias 
(epidemioloog, 
UMCUtrecht).
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‘Ik stond eens voor een zaal vol artsen 
en stelde voor om voortaan de gezon-
de borst te gaan bestralen.’ Waarop 

iedereen Liefers verbouwereerd aankeek, 
was hij gek geworden? ‘Het was natuurlijk 
geen serieus voorstel, maar de gedachte er-
achter was zo gek nog niet’, legt Liefers uit. 
‘We geven bestraling om het risico op kan-
ker in de borst te verkleinen. Maar bij pati-
enten boven de 70 jaar met een kleine tumor 
is het risico op kanker in de gezonde borst 
even groot als de kans op terugkeer in de 
aangedane borst, namelijk 3,9 procent.’ Nie-
mand zal serieus overwegen om de gezonde 
borst te bestralen, ‘maar bij deze groep ou-
dere patiënten met een laag risico bestralen 
we iedereen, terwijl het risico op kanker 
hetzelfde is.’ Zijn de bijwerkingen het dan 
nog waard, wanneer je weet dat bestraling 
slechts gaat om een verlaging van het risico 
van 3,9 procent naar 1,3 procent? 

Hoog tijd om dit uit te zoeken. ‘In de TOP-1 
studie willen we onderzoeken of het meer-
waarde heeft om de bestraling weg te laten 
bij deze groep patiënten’, vertelt Liefers. ‘Bij 
zo’n klein verschil in risico is het de bijwer-
kingen misschien wel niet waard, en ben 
je eerder geneigd om voor kwaliteit van le-
ven te kiezen.’ Zo vonden ook de patient  
advocates die op initiatief van Borstkanker  
Onderzoeksgroep (BOOG) en Borstkanker-
vereniging Nederland (BVN) mee hebben 
gedacht over deze studie. Mede door hun bij-
drage wordt er in dit onderzoek goed geke-
ken naar de mens achter de patiënt. Zo krij-
gen de patiënten gedurende vijf jaar elk jaar 
een uitgebreide vragenlijst over hun kwali-
teit van leven, hun medicatiegebruik en of ze 
nog andere ziektes hebben. In deze vragen-
lijst worden uiteenlopende vragen gesteld, 

zoals hoe het zit met hun vermoeidheid, of 
ze hun dagelijkse dingen kunnen doen, of 
ze zelfstandig kunnen wonen, en of ze hun 
toekomstplannen kunnen waarmaken. Dat 
is waar het om draait volgens patiënten. 

De verwachting is dat de ziekte bij de  
patiënten in deze studie iets vaker terugkeert, 
omdat ze niet bestraald worden. ‘Maar wat 
we graag willen aantonen is dat dit opweegt 
tegen de verbeterde kwaliteit van leven’, ver-
telt Liefers. ‘Daarnaast moet je ook niet ver-
geten, dat in die enkele gevallen dat de ziekte 
toch lokaal terugkeert, je dit vaak nog prima 
kunt behandelen.’ Wanneer de cijfers over het 
extra risico en de kwaliteit van leven bekend 
zijn, kunnen patiënten zelf bepalen wat ze 
liever hebben; bestraling met alle mogelijke 
gevolgen of een klein risico dat er een tweede 
operatie nodig is in de toekomst. 

De onderzoekers hopen dat alle ziekenhui-
zen meedoen aan deze studie, zodat patiën-
ten uit heel Nederland kunnen deelnemen 
als ze dat willen. ‘Patiënten zijn daar vrij 
in’, voegt Liefers toe. Wanneer de beoogde 
achthonderd patiënten aangemeld zijn voor 
de studie, wordt de patiëntengroep nog vijf 
jaar gevolgd voordat de resultaten bekend 
zijn. ‘Omdat we dit erg lang vinden, hebben 
we een oplossing bedacht. Met een subsi-
die van ZonMw hopen we tussentijds de 
resultaten te kunnen analyseren. Wanneer 
daar uitkomt dat inderdaad bij niet meer 
dan 3,9 procent van de patiënten de kanker 
terugkeert, zou je op basis van de voorlopi-
ge resultaten artsen en patiënten kunnen 
adviseren om de bestraling weg te laten. Ik 
denk oprecht dat we vanaf 2018, 2019 deze 
doelgroep niet meer bestralen’, concludeert 
Liefers.

‘We hebben al veel kennis opgedaan in het 
LUMC met onze eerdere onderzoeken naar 
oudere borstkankerpatiënten, maar het 
uiteindelijke doel was altijd om daar in de 
praktijk iets mee te kunnen’, vertelt Liefers. 
Daaruit is het idee van het TOP-consortium 
ontstaan; een landelijke samenwerking om 
alle toekomstige onderzoeken naar borst-
kanker bij ouderen te bundelen. Bij deze sa-
menwerking zijn ook twee patient advocates 
blijvend betrokken om de belangen van  
patiënten te waarborgen. ‘Ik zie het als een 
soort dakconstructie, één noemer om alle 
onderzoeken samen te brengen’, vertelt  
Liefers. De TOP-1 studie is deel één, maar 
het plan is dat er nog vele studies volgen. 
‘We willen handvatten geven aan de dokter 
van de toekomst om de behandeling voor 
oudere patiënten te personaliseren.’ 

 ‘In de TOP-1 studie willen we onderzoeken 
of het meerwaarde heeft om de bestraling 

weg te laten bij deze groep patiënten’

Dr. Gerrit-Jan Liefers

Meedoen aan de TOP-1 studie?

De studie is naar verwachting vanaf januari 
2017 open voor deelname van patiënten.  
Dat kan in principe als de patiënt aan deze 
criteria voldoet:

• 70 jaar of ouder
•  Tumor kleiner dan 2 cm
•  Borstsparende operatie ondergaan
•  Tumor volledig verwijderd tijdens operatie
•  Geen uitzaaiingen naar lymfklieren
•  Geen verdere behandelingen

Ben je geïnteresseerd, informeer dan bij  
je arts over deelname.

Meer informatie voor oudere patiënten

 F www.borstkanker.nl/ouderen
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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 een genentest die 
het risico van terugkeer van kanker en de 
waarschijnlijkheid van chemotherapievoordeel 
voorspelt in een vroeg stadium van invasieve 
borstkanker. Daardoor wordt de test beschouwd 
als zorgstandaard. www.genomichealth.com

Roche in borstkanker
Roche maakt zich hard voor een wereld waarin 
vrouwen niet meer overlijden aan borstkanker. 
Dit doen we onder andere door het ontwikkelen 
en op de markt brengen van innovatieve 
geneesmiddelen en het ondersteunen van 
organisaties zoals BVN en Pink Ribbon. Er is veel 
bereikt in de behandeling van borstkanker, maar 
nog niet genoeg. Roche gaat verder. 'Doing now 
what patients need next'. www.roche.nl

MammaPrint ©
MammaPrint is een 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 

Colofon
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‘Op vrijdag hoorde ik dat het niet goed was en de woensdag erop werd 
mijn linkerborst geamputeerd. De arts in het VU Medisch Centrum, 
waar ik in die korte tijd via via ook nog was geweest, gaf hetzelfde advies 
als het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk: de tumor kon er maar beter 
zo snel mogelijk uit. Daar heb ik me toen maar aan overgegeven. Omdat 
bleek dat ik drie uitzaaiingen had in de poortwachterklier ging ik even 
later weer onder het mes voor een okselkliertoilet. Bij die operatie werd 
een zenuw geraakt waardoor ik sindsdien pijn in mijn arm heb, en soms 
ook last van oedeem. ‘

Vrouw met één borst
‘In de spiegel zag ik mezelf steeds als een vrouw met één borst. Dat beeld 
paste niet bij mij. De uitwendige prothese die ik twee jaar heb gedragen, 
vond ik nooit prettig. Er ontstond zo’n raar kuiltje tussen het operatie-
gebied en de prothese. Bij het bukken in een winkel bijvoorbeeld lette ik 
daar altijd op. Na de okselklierverwijdering vierde ik met mijn man en 
twee kinderen vakantie op een camping bij Zwolle. Zo konden we weg 
en zat ik toch vlakbij het ziekenhuis in Harderwijk voor alle (wond)con-
troles. Op een dag hoorde ik mijn dochter, die toen drie was, aan iemand 
vertellen: “Mijn moeder hebt d’r borst eraf, maar de dokter gaat een nieu-
we timmeren.” Kennelijk had ik toen al voor een reconstructie gekozen.’

Vastberaden
‘Een siliconenborst wilde ik liever niet. Als je ligt, dan staat ‘ie nog steeds 
overeind; en ik vond het risico op lekken een eng idee. Een borst van eigen 
weefsel voelt warm aan, het materiaal is helemaal van jezelf. Dat sprak 
mij veel meer aan. De operatie vanuit de rugspier vond ik niet zo’n mooi 

resultaat geven. Bovendien was ik bang dat ik nog meer last van mijn arm 
zou krijgen. Dus werd het de DIEP-lapmethode. Dat mijn overtollig buik-
weefsel daarvoor gebruikt kon worden, was mooi meegenomen. Bij een 
collega die een preventieve operatie had ondergaan, kon ik het resultaat 
van deze methode zien. Maar ik heb ook foto’s bij de plastisch chirurg 
bekeken; ook van minder mooie resultaten. Je kunt nergens op rekenen, 
maar ik wilde dit graag. De operatie in een van de Isala Klinieken duur-
de zes en een half uur en toen ik wakker werd, was ik kotsmisselijk. Ik 
moest bijna een week in het ziekenhuis blijven en daarna nog een aantal 
weken thuis revalideren. Ik kreeg meerdere ontstekingen aan de wond 
op mijn buik en er lekte wondvocht. Toch betekende die operatie voor 
mij vooral een afsluiting van een nare periode. Alles was weer zo mooi 
en goed mogelijk. Dat gaf mij een gevoel van rust en trots en maakte dat 
ik verder kon.’ 

Van mezelf
‘Ik kon weer een normale bh dragen, ik hoefde niet meer op mijn kleding 
te letten, ik voelde me weer vrij om in een bikini te lopen. Nu kan het 
me eigenlijk niet schelen als iemand een stukje van een litteken ziet dat 
boven de bikini uitsteekt. Wie het ziet, ziet het maar. Met de uitwendige 
prothese was dat heel anders, terwijl het helemaal niets is om je voor te 
schamen. Ik heb alle respect voor iedereen die een andere keuze maakt 
dan ik. Voor mij voelt dit als van mezelf. 
Ik vind het ook wel fijn voor mijn dochter. Zij is nu bijna elf jaar; haar bor-
sten beginnen net een beetje te groeien. Zo heeft zij toch het vrouwbeeld 
van een moeder met twee borsten. Zoals ik nu ben, voelt het voor mij 
meer compleet.’  

De naakte waarheid

Jeannette Willemse (52)

Borstkanker
Jeannette kreeg in 2009 de 
diagnose borstkanker. De 
tumor bleek HER2-positief. 
Er werden drie uitzaaiingen 
in de oksel gevonden.

Behandeling  
Na een borstamputatie 
en okselkliertoilet kreeg 
Jeannette chemotherapie 
en een behandeling met 
Herceptin; al met al duurde 
dat zo’n anderhalf jaar. 
In 2011 liet zij haar borst 
reconstrueren met eigen 
weefsel volgens de  
DIEP-lapmethode.

De dokter heeft een nieuwe 
borst getimmerd

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
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Ik gun Jeannette meer onbevangenheid

‘Ik weet nog precies dat Jeannette me belde. Ik liep naar de gang en 
zat op de onderste trede van de trap toen ze vertelde dat ze borst-
kanker had. Ik was vooral vol ongeloof, en intens verdrietig. Ja, wat 
voel je dan? Pijn en machteloosheid’, zegt Liesbeth. Het ongeloof en 
de pijn herkennen Ine en Ingrid, die net als Liesbeth, ook al minstens 
twintig jaar vriendinnen van Jeannette zijn. Ine: ‘Net na het slechte 
nieuws werd Jeannettes partner Peter ingehuldigd als hoogleraar. Ik 
vond het zo knap hoe zij zichzelf toen helemaal opzij zette. Het werd 
toch echt Peters dag.’ Ingrid beaamt dat. Jeannette blijkt er toch 
ontzettend goed in te zijn om dingen te “parkeren”.

Krachtig
Emotioneel en sterk tegelijk vinden ze haar. Ine: ‘Ondanks alle 
emoties zocht zij veel dingen zelf goed uit en overlegde met Peter 
hoe ze de situatie samen het beste konden aanpakken.’ Volgens 
Liesbeth is kracht bij Jeannette een karaktertrek: ‘Daar kan ik me 
wel aan laven, als ik dat bij haar zie. Ze was positiever dan ik.’ En ook 
Ingrid verbaast zich hoe Jeannette overeind blijft en er toch is voor 
anderen: ‘Dat vind ik echt bijzonder. Zij is zelf zo sterk, zelfstandig 
en deskundig dat ik het soms moeilijk vind te bepalen wat ik voor 
haar kan doen. Ik heb het gevoel dat ik daarin misschien wel tekort 
geschoten ben toen.’

Er voor elkaar zijn
Alle drie de vriendinnen probeerden er voor Jeannette te zijn, on-
danks afstand, werk of gezin. Liesbeth: ‘Ik probeerde vooral 

te luisteren. Ik liet Jeannette via Whatsapp of de telefoon weten dat 
ik thuis een kaarsje brandde, voor haar bad. Hopelijk heb ik haar ook 
onuitgesproken het gevoel gegeven dat ik er was, in alles met haar 
meeleefde. Voor de amputatie ging ik voor de spiegel staan en pro-
beerde me voor te stellen hoe het is als je afscheid moet nemen van 
je borst. Verschrikkelijk.’ Ingrid nam het initiatief om mee te gaan 
met de chemo. Daar kwam uiteindelijk een heel schema uit voort 
wie Jeannette wanneer kon begeleiden als Peter er niet bij kon zijn. 
Ingrid: ‘Het was fijn als ik zelf mee kon. Zo hadden we ruim de tijd 
om heerlijk bij te kletsen. Jeannette moest er toch liggen en kon niets 
anders doen.’ En Ine nam het initiatief voor een verrassingsdiner 
voor Jeannette en Peter en de andere vriendinnen en hun mannen 
toen alle behandelingen eenmaal achter de rug waren. Achteraf had-
den ze misschien allemaal nog wel meer willen doen.

Petje af
Jeannette is “geen pieperd”, integendeel. Ine, Ingrid en Liesbeth 
spreken met respect en waardering over hoe sterk en bedacht-
zaam Jeannette alle uitdagingen trotseert: eerst diabetes, toen 
borstkanker en dan ook nog de hartstilstand van haar lief Peter. 
Een trotse, lieve moeder vinden ze haar en een enorm betrokken 
mens. Liesbeth: ‘Heel mooi hoe ze het doen samen als gezin.’ 
Ingrid: ‘Petje af! Ik zou haar zo gunnen dat ze niet steeds overal 
rekening mee moet houden. Dat ze wat zorgelozer kon leven.’ 
Liesbeth: ‘En dan het feit dat ze zich blootgeeft voor dit blad. Zo 
stoer! Daar mag ze trots op zijn.’ 


