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voorwoord

Expertise bundelen
Kort geleden sprak één van mijn collega’s een vrouw met een zeldzame, agressieve vorm van uitgezaaide borstkanker. Na een eerste
behandeling met chemotherapie was de ziekte nog steeds actief en
stond ze voor de keuze om wel of niet voor een andere vorm van
(wekelijkse) chemotherapie te gaan. Een van haar volwassen kinderen las op de website van BVN een interview met een arts die veel onderzoek doet naar deze vorm van borstkanker. Na overleg met haar
huidige behandelaar nam ze contact op met deze ‘expert’ voor een
second opinion. Er is nu een direct lijntje tussen haar, haar arts en
deze ‘expert’. Dat geeft haar grip, vertrouwen en perspectief.
Zij ging zelf op onderzoek uit. Waar je als patiënt eigenlijk op hoopt,
is dat je eigen behandelaar goed inzicht heeft in wat hij kan en wanneer het verstandig is om hulp van experts in te roepen. Zeker in het
geval van een zeer zeldzame vorm van borstkanker zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat de behandelend arts direct bij de diagnose
al contact legt met experts op dit gebied. Hulp vragen is geen teken
van zwakte maar van wijsheid, ook voor behandelaars. Bovendien
helpt goed doorverwijzen kennis en ervaring over een specifieke,
zeldzame vorm van borstkanker concentreren en verder opbouwen.
In dit nummer van B lees je een artikel over B-Optimaal waarin we
10 uitgangspunten voor optimale borstkankerzorg beschrijven. Dan
hebben we het over kwaliteit van zorg én van leven. Deze 10 punten
hebben we samen met patiënten en zorgprofessionals geformuleerd.
De komende jaren is dit het kader van waaruit we aandacht vragen
voor en een bijdrage leveren aan de beste borstkankerzorg. Het voorbeeld hierboven illustreert het belang om kennis en expertise over
zeldzame vormen van borstkanker te bundelen en te vergroten.
Wanneer een patiënt gebaat is bij bepaalde expertise moet het vanzelfsprekend zijn dat een behandelaar in een collegiaal consult contact zoekt met een gespecialiseerde collega om mee te denken over
de beste behandeling, of een patiënt verwijst naar het ziekenhuis
of centrum waar die expertise wél in huis is. Nederland is een klein
land, zeker wat betreft bijzondere doelgroepen zoals zwangere vrouwen of mannen met borstkanker. Concentratie van kennis is nodig
om vooruitgang te boeken.
Bij de besprekingen van B-Optimaal met patiënten en zorgprofessionals hebben we veel positieve plannen en initiatieven gehoord.
Dat stemt ons hoopvol. BVN wil een bondgenoot zijn voor iedereen
die de zorg voor borstkankerpatiënten wil verbeteren.
Lees het artikel over B-optimaal op pagina 6.
Met zonnige lentegroet,
Lieke Steinmeijer
Steinmeijer@borstkanker.nl
Directeur BVN
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Kijk voor meer nieuws op:

F www.borstkanker.nl

Time-out en gedeelde besluitvorming
Sinds 2016 neemt BVN deel aan het project 'Time-out en
gedeelde besluitvorming bij borstkanker'. Mensen met borstkanker moeten belangrijke beslissingen nemen op het gebied
van diagnose, behandeling en nazorg. Dit project ondersteunt
zorgverleners om patiënten goed te begeleiden bij het maken
van keuzes. F www.borstkanker.nl/time-out
Lipofilling wordt vergoed
Na lange lobby door BVN wordt lipofilling van de borst sinds
begin 2017 onder voorwaarden vergoed vanuit de basiszorgverzekering; voor veel vrouwen een waardevolle aanvulling
op een operatie. Lees meer op
F www.borstkanker.nl/nieuws/lipofilling-wordt-vergoed
Themanummer B over uitgezaaide borstkanker
In oktober verschijnt een uitgave van B die volledig gewijd is
aan de behandeling van en het omgaan met uitgezaaide
borstkanker. Het nummer komt tot stand met medewerking
van de expertgroep ‘Uitgezaaide borstkanker’ van BVN.
Nog geen lid en deze B wel ontvangen?
F www.borstkanker.nl/wordlid

Voor in de agenda
13 mei - Algemene Ledenvergadering (ALV) & presentatie
studies – De ALV biedt leden inspraak in het beleid van de
vereniging. Na de vergadering kun je lunchen en twee presentaties bijwonen over klinische studies:
• Gerrit-Jan Liefers (chirurg in het LUMC) over de TOP-studie
naar de mogelijkheid om de bestraling achterwege te laten
bij een specifieke groep oudere patiënten.
• Jelle Wesseling (patholoog in het Antoni van Leeuwenhoek)
over de LORD-studie waarin onderzocht wordt wat de beste
behandeling is van DCIS.
Meer informatie en aanmelden via F www.borstkanker.nl/alv
21 september – BVN netwerkdag voor actieve leden
Op donderdag 21 september van 12.00 tot 16.30 organiseren
wij de jaarlijkse netwerkdag. Dit jaar geven we er een nieuwe
draai aan. Hoe dit vorm krijgt, blijft nog een verrassing, maar
wij hopen dat je deze datum vast in je agenda noteert!
7 oktober – Borstkankersymposium op Kasteel de Vanenburg
in Putten. Het symposium ‘Van patiënten voor patiënten’ staat
in het teken van samen beslissen met je arts. Welke keuzes zijn
er? Hoe maak je keuzes? Je hoeft het niet alleen te doen! Wat
kan helpen en welke ondersteuning is er? En meer.
www.borstkankersymposium.nl
28 oktober – Conferentie over uitgezaaide borstkanker door
MUMC+ en BVN. Leerzaam. Inspirerend. Lotgenotencontact.
www.borstkankeragenda.nl/conferentie-uitgezaaid
Het blad over borstkanker
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Mijn borstkanker was hormoongevoelig en dus kwam ik in aanmerking voor hormoontherapie. Ik twijfelde niet; alles wat de kans
op terugkeer van de kanker zou verkleinen, greep ik met beide
handen aan. Toen ik eraan begon in 2009, zei mijn internist dat deze
behandeling vijf jaar zou duren.
Inmiddels slik ik al bijna acht jaar dagelijks tamoxifen. Nou ja,
dagelijks… Natuurlijk vergeet ik het ook wel eens. In het begin
had ik behoorlijk last van mijn chemobrein. Ik wist in de ochtend
vaak niet of ik de avond tevoren nou wel of geen pilletje had genomen. Daarom kocht ik een pillendoosje met zeven vakjes met de
afkortingen ma, di, wo, do, vrij, za, zo. Al snel waren de letters eraf
gesleten en raakte ik weer in de war. Met zwarte, watervaste stift
schreef ik de dagen van de week zelf weer op de vakjes.
Mijn internist stelde een jaar geleden voor dat ik een aantal weken
zou stoppen met de tamoxifen. Dan kon ik kijken of mijn opvliegers
en gewrichtsklachten zouden verminderen. Ik twijfelde. Stel nou
dat mijn klachten als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen?
Dan werd het alleen maar moeilijker om daarna weer gemotiveerd
door te slikken.
Toch besloot ik tijdens de zomervakantie een tamoxifen-pauze
te nemen. Lekker op vakantie zonder pillen! De opvliegers bleven
echter komen en mijn gewrichten voelden ook niet soepeler dan
anders… Eenmaal thuis vulde ik braaf mijn pillendoosje en slikte
gewoon weer verder.
Het beleid wat betreft hormoontherapie is voortdurend in ontwikkeling. Voor mij is het advies nu: tien jaar tamoxifen. Maar tegen
die tijd krijg ik misschien wel levenslang. Nu maar hopen dat de
watervaste stift het houdt!

over Esther
Esther Smid (1968) is freelance journalist
en eindredacteur. In 2008 kreeg ze op
40-jarige leeftijd borstkanker. Na alle
behandelingen maakte ze samen met
haar tweelingdochters een informatief
kinderboek: Gewoon Pech als je moeder
borstkanker heeft. In deze column
beschrijft ze hoe ze het gewone leven
weer oppakt en welke invloed borstkanker daar nog op heeft.
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Chemo ja
of chemo nee?
Tekst: Trea Scholten ~ Foto’s: Martijn de Vries

‘Ik heb een hoog
overlevingspercentage,
maar ik vind de prijs
ook hoog’
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Naam: Lienke Beenen-Harsevoort
Leeftijd: 48 jaar
heeft wel chemotherapie ondergaan
‘Ik stond onder de douche toen ik een knobbeltje in mijn linkerborst voelde. Na zes dagen
belde ik de huisarts. Ik werd dezelfde middag
al gebeld door de mammapoli en kon snel terecht. Tijdens die afspraak, drie dagen later,
werd een mammografie gemaakt. Daarna
volgde een echo, een punctie en een MRI. Toen
bleek dat er ook een afwijking in mijn rechteroksel zat. Mijn gevoel zei direct dat links foute
boel was en rechts loos alarm. Dat was ook zo.
Tien dagen na de uitslagen van alle onderzoeken volgde de operatie. Ik werk als planner in
hetzelfde ziekenhuis als waar ik in behandeling ben. Wilde ik wel door mijn collega’s behandeld worden? Na een gesprek met de oncologieverpleegkundige was het antwoord ja. Dit
is een vertrouwde plek. Met mensen die met
hart en ziel voor patiënten werken.
Ik vrat de informatie op de site van BVN, voerde gesprekken met de huisarts en de oncoloog.
Mijn man was een grote steun en ook de oncologieverpleegkundige bood een luisterend oor
in tijden van onzekerheid. Op basis van alle
informatie en gesprekken koos ik voor de geadviseerde combinatie van radio-, chemo- en
immunotherapie en antihormonale therapie.
Hoewel ik vrij nuchter ben, zag ik er enorm
tegenop. Ik had twijfels. Ik kende vrouwen die
nare bijwerkingen hadden, maar vanuit het
ziekenhuis wist ik ook dat er vrouwen zijn die
weinig last van de behandelingen hebben. De
statistieken overtuigden me. Ik zou tien procent minder kans op terugkeer hebben door
de chemotherapie. In totaal geven de behandelingen mij ruim negentig procent overlevingskans na tien jaar. Het was een kwestie van omdenken; stel dat ik niet zou mógen kuren.
Ik ging de chemokuur in om de kans op terugkeer te verkleinen. Natuurlijk vond ik het eng.
De chemo’s maakten me ziek. Ik kwam in één
keer in de overgang en voelde me regelmatig
bedonderd. Ik heb een hoog overlevingspercentage, maar vind de prijs ook hoog. Toch heb
ik geen spijt. Het is het waard geweest. Het is
nu een jaar geleden. Ik krijg nog Herceptin en
tamoxifen. De kanker blijft hopelijk weg. Of
dat door de chemo’s komt, zal ik nooit weten.
Ik ben weer voorzichtig aan het werk. Ik heb nu
een oudewijvenlijf doordat ik ineens de overgang werd ingedonderd. Maar na dit alles voelt
mijn lijf hopelijk weer jonger!’
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dubbelportret
Naam: Roselieke Faasse
Leeftijd: 56 jaar
heeft bewust geen chemotherapie ondergaan
‘Ik was 48 en voelde een aantal strengen in
mijn linkerborst. Eén streng verdween niet
en na een maand maakte ik een afspraak met
de huisarts. Hij verwees me door voor een
mammografie en een biopsie. Ik kon direct
terecht en de uitslag kwam snel. Kanker. De
operatie volgde binnen een week. Ik riep altijd: “Haal mijn borst er maar af”, maar mijn
man en de mammaverpleegkundige vonden
dat erg definitief. Ik koos uiteindelijk voor
een borstsparende operatie. Na een maand
volgde een tweede operatie omdat de randen
van het weefsel na de eerste operatie niet helemaal schoon waren. Dit keer had ik geen
keuze; het werd een amputatie.
De kanker, een hormoongevoelige tumor,
was weg. De vraag wel of geen chemotherapie diende zich aan. Kwaliteit van leven staat
bij mij voorop. Zou ik dat nog hebben als ik
chemo’s kreeg? Ik werd bestookt met goedbedoelde adviezen. Via betrouwbare sites
struinde ik over het internet. Ik wilde antwoord op drie vragen; wat is het, wat doet het
en wat kan het doen. Na uitgebreide gesprekken met de oncologieverpleegkundige wist ik
dat ik geen chemo’s wilde. De prognose van
drie procent minder kans op terugkeer van
kanker was te weinig om zoveel gif in mijn lijf
toe te laten. Mijn man stond volledig achter
mijn beslissing en ook het ziekenhuis respecteerde mijn besluit. Een weloverwogen en
overtuigende keuze, was hun mening. Ik ben
wel de (anti)hormoontherapie gaan volgen.
Inmiddels zijn we zeven-en-een-half jaar verder. Mijn leven is gevuld. Ik ben oma en doe
veel vrijwilligerswerk. Ik krijg nog twee keer
per jaar een injectie met XGEVA. Dit is voor
mijn osteoporose en helpt ook tegen mogelijke uitzaaiingen. In het begin ben ik nog
een keer bang geweest voor terugkeer, daarna niet meer. Ik heb destijds uitgebreid alle
voors en tegens gewikt en gewogen. Ik had
de keuze om af te zien van chemokuren. Dat
kunnen niet alle vrouwen. Aan hen die wel
die mogelijkheid hebben, wil ik één ding meegeven. Zoek uit wat je wilt, laat je voorlichten
door deskundigen en sta volledig achter je beslissing. Dan is je keuze altijd de juiste!’

van Borstkankervereniging Nederland

‘Mijn prognose
van drie procent
minder kans op
terugkeer van
kanker was te
weinig om zoveel
gif in mijn lijf toe
te laten’
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Kwaliteit van zorg
in tien punten
Wat is optimale borstkankerzorg in Nederland? BVN
inventariseerde de antwoorden op deze vraag bij patiënten
en professionals. Het resultaat is een lijst van tien punten:
B-optimaal. Aan de hand van die punten toetst BVN de
borstkankerzorg jaarlijks, want de veranderingen gaan snel.
Het doel: een verschil maken op het gebied van kwaliteit
van zorg en leven met borstkanker.
Tekst: BVN & Lilian Rippe ~ Illustratie: Van Lennep

B

-optimaal is niet nieuw. Samen met patiënten, artsen,
ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere partijen toetst
BVN patiëntgerichte borstkankerzorg al sinds een aantal
jaren aan deze tienpuntenlijst die de komende jaren de ruggengraat van het beleid van BVN vormt. We laten de aandachtspunten hier de revue passeren en geven aan waar extra aandacht nodig is.
1. Er is tijd en aandacht om keuzes te maken
Alle behandelopties worden op een rij gezet, inclusief de voor- en
nadelen en de mogelijke late gevolgen van behandelingen. Dit is
een speerpunt van BVN dit jaar. Patiënten moeten weten dat er
een keuze is en dat er, ook medisch gezien, vaak tijd is om goed
na te denken en samen met de zorgprofessional te beslissen over
de behandeling. Het is daarbij ook zaak dat de zorgprofessional
op de hoogte is van verschillende opties, en dat hij tijd maakt om
te weten te komen wat in de levenssituatie van een individuele
patiënt belangrijk is. De verantwoordelijkheid om dit te bespreken ligt niet alleen bij de patiënt, maar ook bij de professional.
2. Toegang tot de beste zorg en expertise
Patiënten hebben recht op de beste zorg en behandeling volgens de
nieuwste wetenschappelijke inzichten en de laatste richtlijn, inclusief
innovatieve behandelingen. BVN ziet nu nog te veel verschillen in de
zorg in verschillende ziekenhuizen. Wij willen bovendien dat er één
expertisecentrum per regio komt waar de nieuwste apparatuur voor
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diagnostiek aanwezig is en waar specialisten alleen borstkankeronderzoek en –behandeling doen. Wanneer een patiënt gebaat is bij bepaalde expertise (zoals zwangeren of mannen), wordt hij/zij doorverwezen naar het ziekenhuis of centrum waar die expertise in huis is.
BVN ziet nu nog te vaak dat patiënten niet (goed) worden verwezen.
3. Patiënten krijgen snel de uitslag en (volledige) diagnose
Triple-diagnostisch onderzoek met de nieuwste beeldvormende
en pathologische technieken is mogelijk op één dag. De voorlopige
uitslag daarvan wordt nog dezelfde dag of de dag erna gecommuniceerd. Langer wachten is psychisch erg belastend, ook bij een goedaardige uitslag.
4. Overbehandeling en onderbehandeling worden beperkt
Overbehandeling, maar ook onderbehandeling, wordt zoveel mogelijk voorkomen. Samen met de patiënt wordt afgewogen welke behandeling gewenst is.
5. Patiënten hebben toegang tot wetenschappelijk onderzoek
Informatie over (klinisch) wetenschappelijk onderzoek wordt gebundeld, is beter vindbaar en toegankelijk voor patiënten. Artsen in
ziekenhuizen moeten weten welke trials waar plaatsvinden en kunnen patiënten doorverwijzen als dat goed voor ze is. Op dit moment
ontbreekt het aan een compleet overzicht dat voor patiënten toegankelijk is.
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6. Heldere taakverdeling
Het optimale zorgpad kent een goede en duidelijke verdeling tussen
de zorgverleners; de patiënt heeft een casemanager als vast aanspreekpunt en weet bij wie hij/zij terecht kan en krijgt tijdens het hele
zorgproces begeleiding op maat. Idealiter zijn patiënten regisseur
van hun behandeling en zijn zij hierin samen met de behandelend
arts aan zet. Zo’n heldere taakverdeling is er nog lang niet altijd in
de praktijk.
7. Specialisten zijn volledig toegewijd aan borstkankerzorg
Borstkankerzorg is gecompliceerd en vereist expertise en vaardigheid. Zorgprofessionals zijn daarom aantoonbaar toegewijd aan en
gespecialiseerd in borstkankerzorg.
8. Erkenning van gevolgen op lange termijn en goede nazorg
Patiënten die gevolgen ervaren van borstkanker krijgen erkenning
voor die klachten, ook al is het verband tussen de klachten en de
eerdere behandeling nog niet onomstotelijk wetenschappelijk aangetoond. Wat BVN betreft begint dit met een tijdige signalering van de
klachten, gevolgd door het juiste advies, begeleiding en nazorg. BVN
merkt in de praktijk dat ook dit punt nog aandacht nodig heeft.
9. Inzicht in hoe patiënten de kwaliteit van zorg ervaren
Er komt meer inzicht in de kwaliteit van de borstkankerzorg door
inzage in de ervaring van patiënten met de zorg op zich (PREM) en
de resultaten van die zorg (PROM). Dit inzicht draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van borstkankerzorg. Daarom zijn de tien
punten van B-optimaal ook de basis voor de Monitor Borstkankerzorg van BVN. Een online tool die patiënten kunnen raadplegen bij
de keuze voor de behandeling en zorg die het beste bij hen passen. In
de Monitor zijn ook de zorg- en behandelervaringen van patiënten
verwerkt. Ziekenhuizen die patiëntgerichte borstkankerzorg verlenen, beloont BVN met het zogenaamde Roze Lintje. Op die manier
wordt de Monitor een middel voor BVN om met ziekenhuizen in gesprek te gaan over kwaliteit van zorg.
10. Specifieke zorg en behandeling voor patiënten met
uitgezaaide borstkanker
Door veel nieuwe behandelingen kunnen steeds meer patiënten met
uitzaaiingen langer leven. Goed nieuws, maar er moet extra aandacht komen voor behandeling en begeleiding van deze groeiende
groep. Reden voor BVN om zich in 2017 meer op mensen met uitgezaaide borstkanker te richten. Er komt een overzicht voor artsen en
patiënten van de verschillende behandelingen in relatie tot levensverlenging en kwaliteit van leven in de palliatieve fase.
BVN wil patiënten met B-optimaal een duidelijk beeld geven van wat
goede borstkankerzorg is. Dit moet het voor patiënten makkelijker
maken om zelf regie te voeren en in actie te komen mochten zij in de
eigen situatie iets missen. En natuurlijk helpt B-optimaal BVN ook
om ziekenhuizen aan te sporen hun zorg optimaal af te stemmen
op de behoeften van patiënten. De borstkankerzorg in Nederland is
goed, maar hij kan nog beter.

van Borstkankervereniging Nederland

Meer informatie
F www.borstkanker.nl/b-optimaal-2017
F www.borstkanker.nl/kwaliteit-van-zorg
F www.monitorborstkankerzorg.nl
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Dit artikel kwam tot stand met medewerking van
dr. Carolien Smorenburg, internist-oncoloog bij
het Antoni van Leeuwenhoek en voorzitter van de
landelijke Richtlijn Borstkanker en prof. dr. Truuske
de Bock, hoogleraar oncologische epidemiologie
bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Nazorg gaat over
lichamelijke én psychische
ondersteuning
De nacontrole in het ziekenhuis is vaak een spannende afspraak. De angst dat
er een nieuwe tumor wordt gevonden, is bij veel mensen groot. Toch is de kans
daarop maar heel klein. Deze angst is (deels) te voorkomen als zorgverleners
betere, en op het individu gerichte, informatie verstrekken.
Bovendien zou door ‘zorg op maat’ de jarenlange controleperiode niet meer zo
lang hoeven zijn. Zo ontstaat meer tijd en aandacht voor de nazorg, waardoor
patiënten het leven sneller weer kunnen oppakken.
Tekst: Suzanne Bremmers ~ Foto’s: AVL, Peter van de Sijde/RUG ~ Illustratie: Deborah van der Schaaf

D

e termen nazorg en nacontrole worden nogal eens
door elkaar gebruikt, maar het zijn eigenlijk twee
verschillende zaken. Tijdens de nacontrole, ook wel
follow-up genoemd, wordt op gezette tijden, op een
van te voren gemaakte afspraak, in het ziekenhuis
gecontroleerd of er geen nieuwe tumor is ontstaan. De behandelaar ziet de patiënt ook als er geen klachten zijn. Nacontrole
maakt onderdeel uit van de algehele nazorg.
Onder nazorg verstaan we alle zorg die nodig is na een behande-

8 de medische les

ling. Denk bijvoorbeeld aan het controleren van de wond na een
operatie, maar ook aan ondersteuning bij het omgaan met klachten bij hormoontherapie of behandeling van psychische klachten.
Niet alleen de fysieke wond moet genezen, ook de psychische
wond. Vragen als: ‘hoe hervind je weer vertrouwen in je lichaam?’
en ‘hoe moet je verder na kanker?’ zijn zaken die ook tijdens de
nazorg aan bod komen. Als je klachten hebt na de behandelingen,
lichamelijk of geestelijk, dan is het advies om daarmee niet te
wachten tot een geplande nacontroleafspraak, maar meteen het F
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Dr. Carolien Smorenburg, internist-oncoloog in het Antoni van
Leeuwenhoek, voorzitter landelijke Richtlijn Borstkanker.

ziekenhuis te bellen voor gerichte nazorg. Over het algemeen is
de verpleegkundig specialist mammacare hiervoor het vaste aanspreekpunt.
In principe krijgt iedereen na borstkanker één keer per jaar,
tenminste voor de duur van vijf jaar, nacontrole in het ziekenhuis. Er zijn uitzonderingen. Vrouwen jonger dan zestig blijven
ook na die vijf jaar nog jaarlijks onder controle van het ziekenhuis. Ook dragers van de BRCA-genmutatie hebben een intensievere nacontrole.
De nazorg is niet voor iedereen gelijk, maar per persoon verschillend. De een heeft meer hulp nodig dan de ander. Over het algemeen kun je zeggen dat vrouwen die voor de behandeling van
borstkanker nog niet in de overgang waren en dat door de chemotherapie of hormoontherapie wel zijn gekomen, meer nazorg nodig
hebben. Dat komt omdat zij meer klachten ervaren rondom seksualiteit, moeheid en stramheid van de gewrichten. De impact van
de overgang is bij hen namelijk groter dan bij iemand die al in de
overgang was voordat de behandeling startte.
Wat houdt nazorg in?
Nazorg heeft drie doelen. Deze doelen zijn beschreven in de landelijke Richtlijn Mammacarcinoom. Het eerste doel is het opsporen
van nieuwe tumoren. Dat wordt ook wel nacontrole genoemd. Het
tweede doel is om de fysieke en psychische lasten van de behandelingen zoveel mogelijk te beperken. Hieronder wordt verstaan:
voorlichting, begeleiding, ingaan op klachten en symptomen, signaleren van directe of late effecten van ziekte en behandeling en
aandacht voor de sociale gevolgen. Het laatste doel van de nazorg
is de evaluatie van hetmedisch handelen. Denk daarbij aan het in
de gaten houden van de effecten van een behandeling met medicijnen of radiotherapie of het onderzoeken van de patiënttevreden-
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Dr. Truuske de Bock, hoogleraar oncologische
epidemiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, lid
landelijke Richtlijn Borstkanker.

heid over de borst na plastische chirurgie. Zorgverleners kunnen
daarvan leren en de zorg verder verbeteren. Het initiatief om het
hierover te hebben, kan zowel uitgaan van de arts als de patiënt.
Wat gebeurt er tijdens de nacontrole?
Tijdens de nacontrole wordt een mammogram gemaakt, een röntgenfoto van de borsten waarmee borstkanker kan worden opgespoord. De uitslag is meestal na enkele dagen bekend, dus wordt
meestal niet meteen besproken.* Daarnaast wordt lichamelijk onderzoek gedaan waarbij de zorgverlener de borsten, oksels en eventueel
het litteken bekijkt en voelt.
Een ander essentieel onderdeel van de nacontrole is een gesprek.
Alles waar je ongerust over bent, kun je aan de orde brengen. Ook als
je iets voelt, bijvoorbeeld onder het litteken, kun je dat bespreken.
Vrouwen blijken het vaak lastig te vinden om een behandelde borst
zelf op afwijkingen te onderzoeken, al draagt dat tussen controleafspraken in zeker bij aan het eerder opsporen van mogelijke nieu-

‘De chirurg is vaak alleen geïnteresseerd
in het wegblijven van de tumor, bovendien
is de tijd te kort om klachten met
hormoontherapie aan de orde te stellen. De
mammacareverpleegkundige neemt veel
meer tijd voor je klachten’
Het blad over borstkanker

we tumoren. In principe behoort de zorgverlener ook te vragen hoe
het gaat, maar het is altijd goed om zelf het initiatief te nemen. Het
gesprek kan gaan over fysieke en psychische aspecten. Lukt het om
de dagelijkse routine weer te hervinden? Ga je weer naar het werk?
Lukt het om voor de kinderen te zorgen? Daar kun je het samen
over hebben en je zorgverlener kan je eventueel doorverwijzen naar
andere zorg- of hulpverleners. Veelgestelde vragen van patiënten
tijdens de nacontrole gaan over voeding en aanvullende behandelingen zoals alternatieve behandelingen en voedingssupplementen.
Klachten die vaak ter sprake worden gebracht tijdens de nacontrole zijn vermoeidheid, somberheid, angst, pijn en slapeloosheid.
Ook gewrichtspijn is een veelvoorkomende klacht die tijdens de
nacontrole wordt aangekaart. Als je chemotherapie of hormonale
therapie hebt gevolgd, kan er sprake zijn van botontkalking of osteoporose, met name bij het gebruik van aromataseremmers. Een
bijwerking van chemo- en hormonale therapie is namelijk dat de
productie van het vrouwelijke hormoon oestrogeen wordt geremd
of stilgelegd. De kans op botontkalking kan daardoor groter worden. Het kan pijn veroorzaken. Bovendien is bij botontkalking de
kans op een botbreuk vergroot.
Ook de eventuele keuze voor een (soort) borstreconstructie behoort
tot de mogelijke gespreksonderwerpen tijdens de nacontrole, net
als de bijwerkingen van de behandeling met aanvullende hormoontherapie of het tijdelijk of vroegtijdig stopzetten ervan. Hoewel het
te weinig gebeurt, kun je ook praten over problemen rondom relatie
en seksualiteit. Vrouwen die antihormonale therapie krijgen, kunnen
last krijgen van verminderd libido en vaginale droogheid. Vaak kan
de verpleegkundig specialist of mammacareverpleegkundige al tips
geven bij milde seksuele problemen. Ook een doorverwijzing naar
een psycholoog of seksuoloog behoort tot de opties.
Angst voor terugkeer kanker
Veel mensen zijn bang voor het moment van de nacontrolee. Uit
een enquête onder de achterban van BVN bleek dat 60 procent van
de respondenten angst voor terugkeer van de kanker juist ervaart
rondom het controlemoment in het ziekenhuis.** De mogelijkheid
bestaat immers dat er op de controlemammografie een afwijking
wordt gevonden. Toch is de kans dat er tijdens de controlemammografie weer een tumor wordt gevonden maar heel klein, namelijk
minder dan 0,5 procent (Aalders KC et al 2016). Praten is altijd goed
om met angst om te gaan. Dat kan tijdens de nazorg, maar ook met
de huisarts als je daar een goede band mee hebt. Als de angst gaat
overheersen, bijvoorbeeld als je bij alles wat je voelt, denkt dat de
kanker weer terug is, is het goed om iets met die angst te doen. Denk

* Er zijn ook ziekenhuizen waar aansluitend aan de mammografie gelijk het lichamelijk
onderzoek volgt en de uitslag daarvan op de poli met de patiënt besproken wordt.

** Bron: B-force, januari 2017, www.bforce.nl/angst-voor-terugkeer

van Borstkankervereniging Nederland

‘De nacontroles waren prima,
maar ik had wel het idee dat de verwerking
en de ondersteuning op andere gebieden
niet het taakveld van het ziekenhuis was.
Fysiek en geestelijk herstel heeft mij
behoorlijk veel tijd, energie, zorgen,
slapeloosheid en verdriet gekost…’

bijvoorbeeld aan mindfulness, waarmee je zorgt dat terugkerende
gedachten minder grip op je leven hebben. Patiënten zelf geven aan
dat positief proberen te denken helpt, net zoals afleiding zoeken en
sporten. Het is ook altijd goed om iemand mee te nemen naar de nacontrole, iemand die met je meeluistert en bij wie je je veilig voelt.
Voor een deel is de angst voor nacontrole niet oplosbaar. Het is
voor velen nu eenmaal een stressvolle gebeurtenis. Zorgverleners
kennen die angst. Zij kunnen patiënten geruststellen. Uit onderzoek van Zorginstituut Nederland blijkt dat het helpt als gespecialiseerde verpleegkundigen op het individu toegespitste informatie
geven over de kans dat tumoren terugkomen. Ook gedeelde besluitvorming, waarbij zorgverleners vanaf de diagnose samen met de
patiënt beslissen welke behandeling wordt uitgevoerd, helpt bij het
verminderen van angst. Het is de verantwoordelijkheid van de
zorgverlener om realistische verwachtingen te scheppen ten aanzien van het doel en het nut van de nacontroles door goede en eerlijke informatie te geven. Dat stelt de patiënt in staat om een weloverwogen keuze te maken. Welke nazorg wil ik, hoe vaak en in
welke vorm? Patiënten hebben zo ook meer grip op de nacontroles.
Wat ook helpt, is dat de behandeling en de nacontrole zoveel mogelijk bij dezelfde zorgverlener liggen.
Het liefst door dezelfde zorgverlener
De manier waarop de nacontrole en de nazorg worden uitgevoerd,
verschilt per ziekenhuis. Toch staat een aantal zaken vast. Een landelijke eis waaraan alle ziekenhuizen zich houden, is dat iemand met
borstkanker na de behandeling tenminste vijf jaar onder controle blijft. Een andere belangrijke eis is dat de zorg wordt uitgevoerd
door een team van zorgverleners die zich hebben gespecialiseerd in
borstkanker; een mammacareteam. Een deel van dat team is er ook
voor de nazorg en nacontrole. Ziekenhuizen kunnen zelf bepalen of F
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ze gespecialiseerde hulp bijvoorbeeld op het gebied van psychologie,
seksualiteit of fysiotherapie in het eigen ziekenhuis aanbieden of dat
bij iemand neerleggen buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld bij een
fysiotherapeut in de wijk. Dat hangt af van de grootte en de mogelijkheden van het ziekenhuis.
Ook wie de nacontrole doet, verschilt per ziekenhuis. Meestal wordt de
nacontrole gedaan door de verpleegkundig specialist mammacare,
maar een ziekenhuis kan ook besluiten dat dit afhangt van de soort
behandeling. Bij een bestraling kan de nacontrole worden gedaan
door een radiotherapeut, bij hormonale therapie door een medisch
oncoloog. Soms worden de nacontroles afwisselend door twee
verschillende disciplines uit het mammacareteam gedaan. Uit onderzoek van Zorginstituut Nederland blijkt dat patiënten het liefst
steeds dezelfde persoon zien zodat ze zeker weten dat er afstemming
en coördinatie is tussen de behandelaar en degene die de nacontrole
doet. Afhankelijk van je leeftijd en het soort operatie wordt de
nacontrole in het ziekenhuis op een gegeven moment beëindigd en
word je terugverwezen naar de huisarts en het Bevolkingsonderzoek
Borstkanker.

Meer informatie en hulp
B-force - BVN vroeg haar achterban via
F www.bforce.nl wat mensen vinden van
nacontroles en (informatie over) nazorg.
De resultaten vind je op
F www.bforce.nl/nacontroles
F www.bforce.nl/informatie-nazorg
Met de Lastmeter kun je je thuis voorbereiden op
de nacontrole, je kunt hem uiteraard ook samen
met de zorgverlener invullen. Als je systematisch
alle onderwerpen langsgaat, mis je niets.
F www.lastmeter.nl

Nazorg op maat
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ziekenhuizen tijdens de nacontrole weinig psychische steun bieden. Sterker nog, de nacontrole is vooral een bron van stress en onrust. Daarom wordt de laatste
tijd gesproken over nacontrole en nazorg op maat. Dat betekent dat
iemand die een tumor heeft met een heel laag risico op uitzaaiingen
of een laag risico op een nieuwe tumor, niet meer vijf tot tien jaar
lang op nacontrole hoeft. Iemand die daarentegen een ongunstige
prognose heeft, blijft juist langer onder controle. Het ligt in de lijn der
verwachting dat patiënten in de toekomst een persoonlijk nazorgplan krijgen en per patiënt wordt afgestemd hoe lang de nacontrole
in het ziekenhuis duurt. Het zou dus kunnen dat iemand tussen de 50
en 75 jaar met een goede prognose binnen de vijf jaar voor controle
teruggaat naar het landelijke Bevolkingsonderzoek Borstkanker.
BVN is er bovendien groot voorstander van al tijdens de behandeling te kijken welke behoefte aan nazorg een patiënt zelf verwacht én
om die behoefte, die kan wisselen met de tijd, te blijven monitoren
tijdens de verschillende controleafspraken. Sommige patiënten hebben bijvoorbeeld de eerste maanden nog geen idee welke nazorg zij
nodig hebben en willen liever pas zes maanden na de behandeling
een eerste nazorggesprek.
Het voordeel van nazorg op maat is dat je niet onnodig afhankelijk
bent van zorg. Als het voor jou niet nodig is om naar het ziekenhuis
te gaan, is het beter om het niet te doen; de controle in het ziekenhuis zou dan eigenlijk alleen maar onnodige stress kunnen geven.
Bovendien verwacht men een grote toename van patiënten voor
nacontrole in de komende jaren omdat de overlevingskans groeit.
Daardoor groeit de werkdruk en de beschikbare tijd per patiënt in
het ziekenhuis voor de nazorg. Ook zou je met een aanpak op maat
kunnen besparen op de kosten in de gezondheidszorg. Er lopen
verschillende projecten waarin wordt onderzocht wie meer en minder kans heeft op terugkeer van een tumor. Aan de hand daarvan
wordt op termijn besloten of ‘zorg op maat’ wordt ingevoerd.

BREATH heeft de zelfhulpwebsite Op adem na
borstkanker ontwikkeld en wetenschappelijk
onderzocht. De website is gericht op emotioneel
herstel: het afnemen van mogelijke klachten
en het toenemen van eigen kracht en
mogelijkheden.
F www.opademnaborstkanker.nl
 ncokompas kan meer inzicht en richting
O
geven als je vragen hebt bijvoorbeeld over
vermoeidheid, angst, werk, relaties, leefstijl
en financiën. Een zorgvuldig samengestelde
vragenlijst leidt tot een gericht advies onder het
motto: zelf als het kan, met hulp als het moet.
F www.oncokompas.nl/borstkankervereniging
De Verwijsgids Kanker helpt bij het vinden van
ondersteunende behandeling en begeleiding
bij kanker.
F www.verwijsgidskanker.nl
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Deborah van der Schaaf over
haar illustratie:
De poederdoos als metafoor voor
uiterlijk én mentaal herstel.
Het spiegeltje staat voor (zelf)
reflectie en reflectie op het verloop
van de ziekte en de behandeling.
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Partner van

‘Het gaat
bergopwaarts,
maar ...’

Leven onder voorbehoud
Op 17 maart vorig jaar stond Arjan van Essen naast zijn vrouw Herma toen ze hoorde dat ze uitgezaaide
borstkanker had. Hij besloot de rollercoaster waarin hij toen als ‘partner van’ belandde te beschrijven in blogs
die andere ‘partners van’ mogelijk tot steun konden zijn. Zijn blogs zijn to the point en vaak humoristisch.
In gesprek met hem zien we vooral een man die zoekt naar zijn onbevangenheid van voor de ziekte.
Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto: Martijn de Vries

‘Je kijkt elkaar op zo’n moment aan en je wereld stort in. Alles gaat
op zijn kop, maar je moet verder. Opeens moest ik mijn baan als
leraar Nederlands aan het vmbo combineren met intensieve zorg
voor Herma. Tegelijkertijd hadden onze opgroeiende zoon en dochter natuurlijk aandacht nodig. Gelukkig vond ik steun in de moed
van Herma, onze omgeving en ons geloof. Dat laatste was niet altijd
even makkelijk. Herma had veel last van bijwerkingen. Vooral bij de
chemotherapie. Ze verloor haar haar, was vaak misselijk en had
enorm veel allergische reacties. Soms was het zo ontluisterend dat
ik me weleens afvroeg hoe een liefhebbende God dat kon toestaan.
Behalve dat ik blogs schrijf, loop ik ook graag hard. Dan heb je veel
tijd om te denken. Tijdens een van mijn tochten stelde ik vast dat ik

van Borstkankervereniging Nederland

God vaak veel te theoretisch zoek. Soms openbaart hij zich gewoon
in mijn kinderen, in mooie momenten met elkaar, in een simpele
lach of een opbeurend woord. Of in het feit dat het met Herma nu
veel beter gaat. Ze is weer begonnen met haar werk als maatschappelijk werker in het gevangeniswezen. En ook haar haar begint
terug te komen. Het gaat dus bergopwaarts. Maar niet zo snel als ik
zou hopen. Dat zegt wellicht iets over mij. Want ondanks dat mijn
glas doorgaans halfvol is, durf ik nog niet volledig te vertrouwen op
het uiteindelijke verloop. Maar misschien hoort dat wel bij het hele
ziekteproces.’
De blogs van Arjan vind je op http://arjanvanessen.blogspot.nl
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Bemoei jij
je maar met je
eigen kanker
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Lindy (52) kreeg in 2014 de diagnose borstkanker. Haar man was een enorme
steun tijdens de behandelingen. Een jaar later, vlak voordat ze klaar was met
de immunotherapie, kreeg Mario (55) de diagnose slokdarmkanker. Hij trok zich
maandenlang terug in zijn schuurtje om de schok te verwerken. Het was een zware
periode voor het gezin, maar inmiddels kunnen ze weer samen genieten van de tijd
die ze nog hebben.
Tekst: Esther Smid ~ Foto’s: Suzanne Blanchard

‘Eigenlijk was het niet te doen toen Lindy
ziek werd’, vertelt Mario. ‘Ik was net mijn
eigen bedrijf aan het opzetten, we moesten
het huishouden draaiend houden en zorgen
voor onze dochter Lotte (11) en mijn dochter Natalia (20). Zij woont bij haar moeder,
maar is regelmatig bij ons. Ik was heel druk,
maar ging elke week met Lindy mee naar het
ziekenhuis. Ik wilde er voor haar zijn.’
Met een bazooka op een mug
Lindy werd uit de bus geplukt bij het bevolkingsonderzoek. ‘Ik had een tumor achter mijn tepel en op verschillende plekken
DCIS. Ik onderging een borstamputatie, de
poortwachtersklier was godzijdank schoon.
Mijn arts zei: “We gaan met een bazooka op
een mug schieten; je krijgt immunotherapie, chemotherapie en hormoontherapie.”

‘Ik was nog niet aan
verwerken toegekomen,
toen Mario zelf ernstig
ziek bleek te zijn’
Lindy

Vanaf de diagnose onderging ik zeven operaties, omdat ik na de directe reconstructie
een ontsteking kreeg. De siliconenprothese
moest er tot twee keer toe weer uit en mijn
gezonde borst werd verkleind en gelift.’
Niet alleen
Natalia en Lotte schrokken erg van de diagnose van Lindy. ‘Ik heb Lotte op kinderniveau uitgelegd wat borstkanker is’, her-

van Borstkankervereniging Nederland

innert Lindy zich. ‘Ze mocht alles vragen,
maar ik wilde haar niet overladen met informatie. Op school was Lotte de enige met
een moeder met borstkanker en daar wist ze
niet goed raad mee. Ze ging naar de kinderclub van Inloophuis Kennemerland in Santpoort, waar ze andere kinderen ontmoette
met een ouder met kanker. Ze voelde zich
daardoor minder alleen.’
Zelf doet Lindy nog steeds yoga in het inloophuis. ‘Het is prettig om daar tot rust
te komen. Als het straks slechter gaat met
Mario, dan kan ik daar terecht.
Nog drie maanden voor Mario
Toen Mario in 2015 de diagnose slokdarmkanker kreeg, was de verwachting dat hij
nog drie maanden zou leven. Lindy was
bijna klaar met de immunotherapie en zat
middenin haar operaties. ‘Ik was blij dat
het einde in zicht was. Al die tijd was ik positief en strijdbaar geweest en ik voelde me
enorm gesteund door Mario. Ik was nog niet
aan verwerken toegekomen, toen Mario zelf
ernstig ziek bleek te zijn.’
Mario was voor zijn gevoel in één klap weg.
‘Ik werd meegetrokken in de depressiviteit
van de kanker. Ik dacht: dit was het, ik ga
dood. Ik voelde me verslagen en zat maanden in mijn schuurtje, waar ik mentaal
afscheid nam van het leven en zat te tobben
over onze financiën. Hoe kon ik ervoor zorgen dat de boel hier na mijn dood overeind
zou blijven?’
Voor Lindy was het een zware tijd. ‘Ik miste zijn arm om me heen en kon hem niet
ondersteunen. Ons contact was ineens
heel oppervlakkig, we konden er niet over
praten samen. Ik voelde me machteloos.

Tegelijkertijd besefte ik dat ik als enige ouder van Lotte zou achterblijven. Ik moest zo
fit mogelijk worden! Daarom voor mij vanaf
dat moment geen suiker en alcohol meer; ik
ging fietsen en naar yoga. Ik viel een aantal
kilo’s af en werd steeds energieker.’
Mario en Lindy gingen om de beurt voor een
behandeling naar twee verschillende ziekenhuizen. De ene keer zat Mario aan het bed
van Lindy, de andere keer zat Lindy aan het
bed van Mario.
Opkrabbelen
Voor Mario had het allemaal geen zin meer.
‘Ik dacht bekijk het maar met je yoga en je gezonde voeding. Ik rook gewoon mijn sigaretje
en drink mijn biertje, ik ga toch dood. Lindy
wilde dat positieve gedoe op mij overbrengen, want wie weet kon ik mijn leven nog iets
verlengen. Maar ik sloeg al haar adviezen in
de wind. Ik dacht: bemoei jij je maar met je
eigen kanker, dan doe ik dat ook.’
Mario kreeg zes weken lang bestraling en
chemotherapie en toen was zijn tumor met 35
procent geslonken. ‘Ik was een beetje teleurgesteld dat het niet beter was aangeslagen,
maar kon in ieder geval weer gewoon slikken.’
Mario en Lindy hadden bij hen thuis gesprekken met een oncologieverpleegkundige, die ze nog steeds kunnen bellen wanneer
ze daar behoefte aan hebben. Ook praatte
Mario met de huisarts en een psycholoog. In
de zomer van 2015 sleepte Lindy haar man
mee naar Portugal. Na die vakantie krabbelde Mario langzaam weer op. ‘Ik probeerde
van elke dag te genieten en maakte voorzichtig een paar plannetjes voor de toekomst:
we konden best een weekendje weg en de
kozijnen moesten nodig geverfd worden. Ik F
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kreeg langzaam weer een beetje vertrouwen
in mijn leven.’
In juni 2016 werden bij Mario uitzaaiingen
in de longen geconstateerd. ‘Die plekjes
groeien wel, maar ik voel me nog redelijk
goed. Het is volgens de artsen een wonder
dat ik er nog steeds ben. Voor komende zomer hebben we weer lekker een vakantie
naar Portugal geboekt.’
Liefde
Wat betreft hun relatie leverden Lindy en
Mario een zware strijd. ‘Ik zeurde dat hij
gezonder moest gaan leven’, zegt Lindy.
‘We hadden veel ruzie en stonden lijnrecht
tegenover elkaar over hoe je met kanker omgaat. Ik heb geleerd dat ik mijn eigen ding
niet op Mario moet projecteren. Het is zijn
leven, hij moet dat zelf indelen zoals hij wil.’
Mario kan dat alleen maar beamen. ‘Ik vind
het prima hoe zij het doet, maar ik ben gewoon heel anders. Iedereen heeft recht op
zijn eigen manier met de ziekte om te gaan.
Ik vind het een enorme klus om geestelijk en
lichamelijk overeind te blijven. Het is niet
alleen maar ziek zijn, maar ook je angst een
plek geven, er zijn voor je gezin en zorgen
dat je niet in de schulden terechtkomt.’
Lindy: ‘We kunnen het weer goed met elkaar vinden omdat we de ander nu in zijn
waarde laten. Onze liefde voor elkaar houdt
ons op de been. Die liefde is krachtiger geworden omdat we beseffen dat Mario niet
meer beter wordt. We proberen samen maar
ook apart nog zoveel mogelijk leuke dingen
te doen. Mijn grootste drijfveer om door te
gaan zijn de kinderen.’
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‘Iedereen heeft recht op
zijn eigen manier met
kanker om te gaan’
Mario

Lotte
‘Het is heel fijn dat ik nu veel ruimte heb
voor Lotte’, vertelt Mario. ‘Toen ik nog
werkte, had ik nauwelijks tijd voor haar.
Ik ben nu bezig met een inhaalslag: ik help
haar met huiswerk, we doen spelletjes en
praten samen. Lindy heeft Lotte de afgelopen tijd fantastisch opgevangen. Ze deed
ondanks alles toch leuke dingen met haar.’
‘Ik wilde gewoon niet dat Lotte zou denken
dat haar ouders alleen maar met kanker
bezig zijn’, legt Lindy uit. ‘Lotte was soms
boos, verdrietig en bang. Ik heb met haar
gepraat en haar gevoel serieus genomen.
We proberen er niet elke dag aan te denken
dat het straks slechter zal gaan met Mario.
Maar ook dan wil ik er voor hem en de kinderen zijn.’

Meer informatie
F www.borstkanker.nl/partners
F www.borstkanker.nl/borstkanker-het-gezin
F www.borstkanker.nl/naasten
F www.b-bewust.nl/bereid_je_voor
F www.b-bewust.nl/naasten_0/vragenlijst
F w ww.kankerspoken.nl
(voor kinderen en jongeren)
F https://www.ipso.nl/ voor een overzicht van
inloophuizen en psycho-oncologische centra
die hulp verlenen aan mensen met kanker en
naasten
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Angst voor
vervangende
hormonen na
preventieve
operatie onterecht
Draagsters van een afwijkend BRCA1-gen
wordt geadviseerd om tussen hun 35ste en
40ste hun eierstokken en eileiders preventief te laten weghalen vanwege het risico op
eierstokkanker. Bij vrouwen met een BRCA2-genmutatie is dit tussen 40 en 45 jaar.
Als gevolg van deze operatie komen zij in de
overgang. Bij vrouwen die geen borstkanker
hebben gehad kan het slikken van hormoonvervangers helpen om opvliegers te verminderen en de seks op peil te houden.
Verklaarbare angst
‘Dat artsen bang zijn om hormoonsuppletie
voor te schrijven, is best verklaarbaar’, vertelt
Marian Mourits. ‘Het is jarenlang op grote
schaal voorgeschreven aan vrouwen die op
natuurlijke wijze in de overgang kwamen.
Het helpt tegen opvliegers en maakt de seks
beter, maar er was te weinig aandacht voor de
negatieve effecten. Meer hormonen in het lichaam als je jonger dan vijftig bent, bleek de
kans op borstkanker te vergroten.’
Dit ligt anders bij vrouwen die voortijdig in
de overgang komen doordat de eierstokken
verwijderd zijn. Marian Mourits: ’Door de
eierstokken weg te halen, gaat het risico op
borstkanker iets naar beneden. Ook als er
vervolgens vervangende hormonen gebruikt
worden tegen overgangsklachten, blijft het
borstkankerrisico iets lager dan vóór de operatie. Let wel, dit geldt alleen voor vrouwen
die nog geen borstkanker hebben gehad.’
Vrouwen die borstkanker hebben of hebben
gehad, mogen geen hormoonsuppletie nemen. Mourits: ‘In dat geval kunnen hormonen de groei van tumorcellen die eventueel in
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Omdat sommige artsen denken dat
hormoonvervangers gevaarlijk zijn
voor vrouwen die na een preventieve
verwijdering van de eierstokken in
de overgang komen, worden ze lang
niet altijd voorgeschreven. Onnodige
voorzichtigheid vindt hoogleraar
gynaecologische oncologie Marian
Mourits van het UMC Groningen.
Tekst: Deborah Ligtenberg

het lichaam zijn achtergebleven stimuleren.
Deze groep vrouwen heeft soms wel baat bij
alternatieve, niet-hormonale middelen of ondersteuning. Ze kunnen hierover het beste in
gesprek gaan met hun gynaecoloog.’
Pilletje tot 52 jaar
Hormoonvervangers bestaan uit een synthetische vorm van oestrogeen en progesteron,
die door het weghalen van de eierstokken
niet meer door het lichaam zelf worden aangemaakt. Ze zitten samen in één pilletje dat
dagelijks mag worden geslikt. Er zijn nauwelijks bijwerkingen.
Marian Mourits vindt vooral de kwaliteit
van leven van deze jonge vrouwen een heel
belangrijke reden om hormoonvervangers
te slikken. ‘De gevolgen van een eierstokverwijdering zijn enorm; opvliegers, vaginale
droogte, minder zin in seks, allemaal dingen
die je jonge vrouwen niet wilt aandoen. In
mijn spreekkamer vertellen zij mij geregeld
dat hun seksleven ernstig verstoord is, waardoor hun relatie onder druk staat. Sommige
vrouwen willen na de preventieve operatie
eerst aankijken hoeveel last ze hebben van
de overgang. Prima. Als ze dan na een tijdje
aangeven dat ze het toch willen slikken, kan
dat. Je kunt er op elk moment mee beginnen
en ook mee stoppen. In elk geval adviseren
we om de hormoonvervangers niet langer te
gebruiken dan de natuurlijke leeftijd van de
overgang, ongeveer 52 jaar.’
Meer bekendheid
De hoogleraar neemt het zichzelf kwalijk dat
sommige gynaecologen denken dat het on-

verantwoord is om hormonen te geven aan
vrouwen met een erfelijk verhoogd risico op
borstkanker die preventief hun eierstokken
eruit hebben laten halen. ‘Hierdoor zijn jonge BRCA1/2-vrouwen onterecht bang voor
het nemen van hormoonvervangers, terwijl
het écht veilig is en de kwaliteit van leven bij
overgangsverschijnselen enorm kan verbeteren’, vertelt ze. ‘In de medische “Richtlijn erfelijk en familiair ovariumcarcinoom” (ovariumcarcinoom = eierstokkanker) uit 2015
wordt dringend geadviseerd om wél hormonen voor te schrijven, op voorwaarde dat een
vrouw geen borstkanker heeft gehad. Kennelijk zijn sommige gynaecologen hiervan niet
op de hoogte. Dat betekent dus dat ik er meer
bekendheid aan moet geven. Als vrouwen een
gynaecoloog hebben die aarzelingen heeft,
kunnen ze hem of haar wijzen op de richtlijn.
Hier staat het duidelijk in.’

Meer informatie
De Richtlijn erfelijk en familiair ovariumcarcinoom
vind je op
F http://www.oncoline.nl/erfelijk-en-familiairovariumcarcinoom
Een folder van Marian Mourits over preventieve
eierstok- en eileiderverwijdering en de gevolgen
ervan vind je op
F www.brca.nl/eierstokken
F w ww.nvog.nl
F www.erfelijkheid.nl (Erfocentrum)
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Pareltjes
In deze rubriek vind je iedere keer mooie initiatieven en leuke
spullen, om een fijn gevoel van te krijgen. Deze keer helemaal in
frisse strandsfeer.
Stuur je eigen pareltjes op naar redactie@borstkanker.nl,
@borstkanker of facebook.com/borstkanker
1
6
3

5

7

2

4

1 Tot leven
Michel Fabers dichtbundel “Tot leven” is een
monument voor zijn vrouw Eva, die stierf na een
zes jaar lange strijd tegen kanker. Faber schreef
de gedichten in het eerste jaar na haar overlijden,
volkomen ontredderd door het grote gemis, met
woorden als enige houvast. Uitgeverij Podium,
€ 19,99.
2 Troost van buiten
Onder de naam “Stormmeeuw” werkt Renate de
Backere als freelance fotograaf. Haar fotoboek
“Onderweg” gaat over veerkracht en over de
troost die het buiten zijn haar opleverde.
Bestellen kan via een mail naar
renatedebackere@gmail.com. € 25.
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3 De mens in de patiënt
Kanker laat zich niet regisseren en elke ervaring
en elk verhaal is uniek. Het verhaal van Corina
Engelander omschrijft hoe je als patiënt meer nodig
kan hebben dan medische hulp. Leonie Groosman
(oprichter Parkhuys Almere): ‘Een aanrader voor
medisch personeel dat met oncologische patiënten
werkt.’ “Overleven na de diagnose”, te bestellen bij
www.jouwboek.nl, € 15.
4 De tropen aan je voeten
Slippers van Ipanema die doen denken aan zon,
zand en zee. Alleen die naam al: Ipanema. Waar
is de beachparty? Vergeet alle toestanden en
verplichtingen en dompel je onder in een zorgeloos
zomermoment. www.slipperwereld.nl, € 18,95

5 Zoete nostalgie
Ken je deze nog van vroeger? Puur genot. Bij Papa
Bubble in Amsterdam worden ze weer met liefde
en plezier gemaakt. In alle kleuren en smaken. Als
je wilt, zelfs naar eigen ontwerp. Een snoepje om te
zoenen! www.papabubble.nl
6 Rozenkwarts en maansteen
Mooie armbandjes van rozenkwarts, of rozenkwarts en maansteen, afgewerkt met een Pink
Ribbon bedeltje. Twintig procent van de opbrengst
van deze armbanden gaat dan ook naar Stichting
Pink Ribbon.
www.levenscoachpraktijk.nl/webshop. € 20.
7 Als mama of papa ziek is
Ingeborg Lups-Dijkema heeft “Stichting Langs
de Zijlijn” opgericht om landelijke en structurele
ondersteuning te organiseren voor kinderen met
kanker in het gezin. Zij pleit voor meer begrip voor
de positie van kinderen en wil hen een eigen stem
geven. www.langsdezijlijn.com
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8 Beschutting in Heerenveen
“De Skulp” is Fries voor slakkenhuis. En voor de
oprichters van dit nieuwe inloophuis in Heerenveen
staat het voor een natuurlijke behuizing, waarin
je je terug kunt trekken in de woelige tijden van je
ziekte. Je kunt er ontmoeten, loslaten, opnieuw
balans vinden en leven. www.deskulp.nl
9 Op naar de top
Hervind je kracht na borstkanker: door het wandelen in de bergen en het bedwingen van letterlijke
en figuurlijke toppen krijg je weer vertrouwen
in jezelf en de toekomst. In het gezelschap van
lotgenoten in het wonderschone Zwitserland kun
je veilig reflecteren op je ziekteperiode. De tiende
tocht (jubileum!) van Survivors on Top is van 26 juni
t/m 2 juli. www.survivorsontop.nl . +- € 550 incl.
vlucht.
10 Het leven is mooi
Je lijf, je looks, je leven - Dit troostende boek van
Saskia Ebeli (die ooit ook in B stond) gaat niet over
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verbergen dat je ziek bent, maar over jezelf opnieuw uitvinden en daar kracht uit putten. Omdat
het leven doorgaat. Ook met kanker. Uitgeverij
Scriptum, www.lijflooksleven.nl, € 22,50.

bezoekers. Binnen vind je de grootste particuliere
kunstcollectie van Nederland. “Couple under an
umbrella” uit 2013 van Ron Mueck (1958)
is een van de vaste highlights.
www.voorlinden.nl, € 15

11 Picknick met potvis
Het is meer dan honderdzestig jaar geleden dat
Moby Dick werd gepubliceerd, en onze fascinatie
voor de indrukwekkende potvis is er niet minder
op geworden. Het is de ware diepzeemagie op je
picknickkleed. De ovale platte schaal is gemaakt
van melamine. Licht en onbreekbaar, handig voor
onderweg. www.urbansandindians.com, € 39,95.

13 Dutje op het strand
Wat een mooie Limited Edition slaapzak, perfect
voor een dutje op het strand of het balkon. Je kunt
hem van twee kanten gebruiken. Tijdens warme
nachten kun je de slaapzak ventileren met behulp
van de tweerichtingsrits. En open geritst is het een
deken voor twee. www.urbansandindians.com,
€ 99,95.

12 Kunst kijken
Is het geen weer voor het strand, laat je dan
verleiden door Museum Voorlinden op Landgoed
Voorlinden in Wassenaar. Ook de tuin is open voor

14 Vriendenboekje
Het “Vriendenboek voor ziekenbezoek” is een
liefdevol vormgegeven DIY invulboek in de stijl van
Flow. Een cadeau om blij van te worden voor iemand die een operatie moet ondergaan of langer
ziek is, met invulpagina’s voor 28 vrienden.
www.uitgeverijzezz.nl, € 15.
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Immunotherapie
bij borstkanker
Nieuwe behandelopties volop in ontwikkeling

Immunotherapie is een relatieve nieuwkomer
als kankertherapie. Anders dan bij chirurgie,
radio- of chemotherapie wordt niet de kanker
behandeld, maar het immuunsysteem. Een
voorbeeld is de behandeling van vrouwen
met een HER2-positieve borstkanker
met trastuzumab. Er bestaan nog diverse
nieuwere vormen van immunotherapie die
echt de afweer behandelen en die bij andere
kankersoorten indrukwekkende resultaten
laten zien. Veel onderzoek wordt gedaan om
na te gaan of en hoe deze de behandeling van
borstkanker verder kunnen verbeteren.
Tekst: Huup Dassen ~ Foto’s: Antoni van Leeuwenhoek

Dit artikel kwam tot stand met
medewerking van
dr. Karin E. de Visser,
groepsleider Immunologie en
dr. Marleen Kok, medischoncoloog en postdoctoraal
onderzoeker afdeling
Immunologie in het Antoni
van Leeuwenhoek.

20

B-handeling

H

et immuunsysteem beschermt het lichaam tegen
ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen en schimmels. Zodra die het lichaam
binnendringen en als lichaamsvreemd
worden herkend, worden ze vernietigd.
Dat klinkt overzichtelijk, maar de praktijk
is uitermate complex. Het systeem omvat
afweercellen die gespecialiseerd zijn in het
herkennen van ‘vreemd’ materiaal, terwijl
andere de eigenlijke aanval op de indringers
uitvoeren. Weer andere zorgen voor rugdekking voor het geval de infectie blijft voortwoekeren. Daarnaast bevat het systeem cellen die ervoor zorgen dat de afweerreacties
stoppen als ze niet meer nodig zijn en cellen
die een ‘geheugen’ hebben voor de ziekteverwekkers die al eens eerder het lichaam infecteerden, zodat het immuunsysteem bij een
nieuwe infectie zijn antwoord paraat heeft.
Allerlei signaalstoffen, cytokinen genaamd,
zorgen voor de onderlinge communicatie
tussen deze cellen zodat het systeem steeds
een passend antwoord op een infectie heeft.
Antigenen
Het immuunsysteem komt dus in actie als
gespecialiseerde afweercellen lichaamsvreemd materiaal aantreffen. Vrijwel altijd
gaat het dan om eiwitten van een ziekteverwekker. Dergelijke eiwitten worden antigenen genoemd. Op onze eigen cellen zitten
ook de nodige antigenen, maar omdat het
immuunsysteem ze als ‘eigen’ herkent, worden ze met rust gelaten. Kankercellen zijn per
definitie genetisch ontspoord. In hun DNA
kunnen tientallen mutaties voorkomen. Door
die mutaties produceren ze de nodige afwijkende eiwitten. Sommige daarvan zijn zo
sterk veranderd dat het immuunsysteem ze
als lichaamsvreemd beschouwt en afweercellen mobiliseert om ze te vernietigen.
In de praktijk pakt dit echter vaak anders
uit. Vaak lijkt het alsof het immuunsysteem
nauwelijks tegen deze vreemde cellen op-
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treedt. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Zo zaaien kankercellen twijfel doordat
er ook normale antigenen op voorkomen.
Ze zijn niet vreemd genoeg en lijken nog te
veel op gezonde cellen, zodat actie uitblijft.
Bij sommige vormen van immunotherapie
wordt daarom getracht de herkenbaarheid
van kankercellen als ‘vreemd’ te vergroten. Daarnaast blijkt dat kankercellen vaak
over slimme mechanismen beschikken om
de aanvallen van het immuunsysteem af te
slaan. En dus zijn er ook vormen van immunotherapie die erop gericht zijn om deze verdediging uit te schakelen.
Immunotherapie met antilichamen
Een belangrijk type afweercellen zijn de
B-cellen. Deze zijn in staat om antilichamen
te maken. Dat zijn eiwitten die vreemde antigenen kunnen binden en zo de te bestrijden ziekteverwekker markeren om vernietigd te worden. Voor elk vreemd antigeen
wordt een antilichaam op maat gemaakt.
Dat geldt dus ook voor afwijkende antigenen
op kankercellen. Met behulp van een speciale techniek is het mogelijk om grote hoeveelheden van een specifiek hiertegen gericht
antilichaam te produceren.
Een voorbeeld van zo’n antilichaam dat al
jaren wordt toegepast bij borstkanker is trastuzumab (Herceptin®) bij patiënten met een
HER2-positieve borstkanker. Eén op de vijf à
zes borsttumoren is voor zijn groei afhankelijk van de groeifactor EGF. HER2-positieve
tumoren maken abnormaal veel HER2-receptoren aan, waardoor ze extra gevoelig
zijn voor EGF en blijven groeien. Trastuzumab bindt specifiek aan HER2 waardoor de
receptor zijn werk niet meer kan doen en de
groei van de tumor wordt afgeremd.
Trastuzumab werd tot voor kort per infuus
toegediend, vaak in combinatie met chemotherapie. Tegenwoordig bestaat ook een
subcutane vorm waarbij het middel via een
prikje onder de huid wordt toegediend. Zolang de kanker niet is uitgezaaid, wordt de

van Borstkankervereniging Nederland

Dr. Karin E. de Visser, groepsleider Immunologie,
Antoni van Leeuwenhoek.

Dr. Marleen Kok, medisch-oncoloog en postdoctoraal onderzoeker afdeling Immunologie, Antoni
van Leeuwenhoek.

kans dat de tumor terugkeert of uitzaait na
een jaar behandeling met trastuzumab met
circa 30 procent gereduceerd. Is de tumor
uitgezaaid, dan geneest trastuzumab de
ziekte niet, maar houdt haar vaak wel lange
tijd onder controle.
De laatste jaren wordt veel onderzoek gedaan naar combinaties van trastuzumab
met andere antilichamen zoals pertuzumab
(Perjeta®). Bij uitgezaaide borstkanker is
de winst van pertuzumab wanneer toegevoegd aan trastuzumab en chemotherapie
gemiddeld 16 maanden. Ook bij patiënten
bij wie de borstkanker niet is uitgezaaid,
wordt pertuzumab gegegven, maar de exacte winst hiervan qua overleving moet nog
blijken uit onderzoeken. Een van de grootste
is de Aphinity-trial waaraan 4800 patiënten
deelnemen. De resultaten zijn nog niet gepubliceerd, maar de onderzoekers lieten al wel
doorschemeren dat hun combinatietherapie
de ziekte significant langer onder de duim
houdt dan bestaande therapieën.

diend zonder dat het eigen afweersysteem
gestimuleerd wordt. Men noemt dit dan ook
wel passieve immunotherapie.
Er bestaan ook actieve vormen van immunotherapie die (delen van) het immuunsysteem
stimuleren, met name de zogeheten T-lymfocyten. Sommige daarvan kunnen kankercellen doden, maar worden daar op allerlei
manieren in gehinderd. Actieve immuno-

Passieve en actieve therapie
Bij immunotherapie wordt niet de kanker
maar het immuunsysteem behandeld. Strikt
genomen is dat bij de behandeling met de
meeste antilichamen, bijvoorbeeld tegen
HER2 zoals hierboven besproken, niet zo.
De patiënt krijgt extra antilichamen toege-

Tumoren weten 'onder de
radar' te blijven zodat het
afweersysteem er niet in
slaagt om ze te herkennen en
aan te vallen
therapie neemt deze hindernissen weg. De
belangrijkste vorm hiervan is de zogeheten
checkpointblokkade (zie verderop), volgens
velen de belangrijkste doorbraak in de behandeling van kanker van de laatste jaren.
In feite wordt een rem op de T-cel activiteit
losgetrokken. Daarnaast bestaan er ook mogelijkheden om de T-cellen van het immuunsysteem te ‘trainen’ om bepaalde tumoren
aan te vallen. Voor borstkanker bevinden
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deze middelen zich nog in een betrekkelijk
vroeg experimenteel stadium.
Checkpointblokkade
Deze vorm van immunotherapie werd in
2013 door het gezaghebbende tijdschrift
Science uitgeroepen tot ‘Doorbraak van
het jaar’. De behandeling wordt vooralsnog
vooral gebruikt bij de behandeling van uitgezaaide melanomen (een agressieve huidkanker) en longkanker. De te blokkeren
checkpoints zijn eiwitten op kankercellen
of afweercellen die de activiteit van T-cellen kunnen onderdrukken. Ze hebben namen als CTLA-4, PD-1 en PD-L1 en zijn er
de belangrijkste oorzaak van dat zelfs het
immuunsysteem van kerngezonde mensen
soms maar lauwtjes reageert op de aanwezigheid van tumoren.
De checkpointremmers zijn in de regel antilichamen die zich aan het checkpoint hechten en het daardoor onwerkzaam maken.
Een voorbeeld is ipilimumab (Yervoy®) dat
tamelijk succesvol wordt toegepast bij mensen met uitgezaaide melanomen die tot voor
kort geen enkele behandeloptie meer hadden.
Momenteel loopt een groot aantal klinische trials die moeten uitwijzen of deze
checkpointremmers ook van nut zijn voor
patiënten met uitgezaaide borstkanker.
Het gaat dan om middelen als nivolumab
(Opdivo®), pembrolizumab (Keytruda®)
en atezolizumab.
Eén van de onderzoekers die zich hiermee
bezighoudt is medisch oncoloog dr. Marleen
Kok in het Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoek. Vergeleken met andere vormen
van kanker wordt immunotherapie bij borstkanker nog betrekkelijk weinig toegepast.
Dat heeft vooral te maken met het feit dat er
bij borstkanker minder interacties lijken te
bestaan tussen kankercellen en het afweersysteem. Dat wil echter nog niet zeggen dat
immunotherapie van borstkanker onmogelijk is. De eerste resultaten van studies onder
zeer kleine groepen borstkankerpatiënten
die geen behandelopties meer hadden, sug-
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gereren dat 5 tot 20 procent van deze patiënten baat kan hebben bij immunotherapie, en
dat het effect van de behandeling soms ook
jaren kan aanhouden.
Kok richt zich vooral op de triple negatieve borstkanker, een agressieve variant die
jaarlijks tussen 2.000 en 3.000 vaak jonge
vrouwen treft. Hiertegen bestaan nog weinig behandelopties. Kok zoekt de oplossing
in het middel nivolumab (zie het artikel over
deze trial op pagina 34 in deze B). Zij verwacht overigens niet dat nivolumab alleen
voldoende zal zijn om bij alle vrouwen met
deze vorm van borstkanker hun leven substantieel te verlengen. Daarom onderzoekt
zij met haar team dit middel in combinatie
met lage doses chemotherapie of bestraling.
Die kan de kankercellen dusdanig aantasten
dat nog veel meer kankerantigenen vrijkomen waardoor het immuunsysteem een extra boost krijgt en harder gaat werken. Ook
zijn er aanwijzingen dat juist door lage doses
chemotherapie of bestraling de immuuncellen die de kanker kunnen herkennen en
opruimen beter in stelling worden gebracht.

Er wordt momenteel veel
onderzoek gedaan om
vooraf te kunnen bepalen wie
van welke immunotherapie
profiteert
Getrainde T-cellen
Andere vormen van immunotherapie grijpen
aan op de T-lymfocyten zelf. Daarvan bestaan verschillende typen. De cellen die het
vuile werk opknappen en ziekteverwekkers
of kankercellen doden zijn de zogeheten killer
T-cellen. Daarnaast bestaan T-helpercellen
en regulerende T-cellen. De laatste brengen
het afweersysteem weer tot rust als de killers
hun werk gedaan hebben. Ook het immuno-

logische geheugen dat ervoor zorgt dat je
bepaalde infecties maar één keer doormaakt,
ligt grotendeels vast in bepaalde T-cellen.
T-lymfocyten spelen daarom ook een belangrijke rol bij andere vormen van immunotherapie: de adoptieve celtherapieën. Deze hebben
gemeen dat T-cellen van de patiënt buiten het
lichaam zodanig worden bewerkt dat ze tumoren effectiever kunnen aanvallen. Daarna
worden ze aan de patiënt teruggegeven. Een
voorbeeld is de TIL-therapie. TIL staat voor
tumor infiltrerende lymfocyten en slaat op de
T-cellen die de tumor al wel wisten te vinden,
maar er weinig tot niets tegen konden ondernemen. Uit een stukje tumorweefsel worden
deze T-cellen geïsoleerd en vermeerderd totdat er uiteindelijk enkele miljarden van zijn.
Ze worden buiten het lichaam gestimuleerd
en via een infuus teruggegeven aan de patiënt
waarna ze met zoveel zijn dat ze in veel gevallen de kankercellen wel kunnen vernietigen.
Er volgt wederom een stimulatie door patiënten een groeifactor te geven. TIL-therapie is
voorlopig nog experimenteel en nog nauwelijks bij borstkankerpatiënten getest.
Dat geldt ook voor de T-cel receptor (TCR)
gentherapie en CAR T-celtherapie waarbij uit
het bloed geïsoleerde T-cellen genetisch worden veranderd zodat ze effectiever tegen de
tumorcellen kunnen optreden. Studies van
de bruikbaarheid van deze methoden voor
de behandeling van borstkanker staan echter
nog in de kinderschoenen.
Vaccins
Er bestaan ook vaccinaties gericht tegen tumorantigenen. Anders dan de vaccinaties die
we van kindsbeen af krijgen, werken deze vaccins niet preventief, maar vormen ze onderdeel van de therapie. Kankervaccins bestaan
gewoonlijk uit gedode kankercellen, stukjes
daarvan waarop de nodige antigenen zitten
of uit stukjes tumor-DNA. Als ze worden toegediend, krijgt het immuunsysteem een extra
impuls om de kankercellen aan te vallen.
Een bijzondere vorm waarmee in het kankeronderzoek veel geëxperimenteerd wordt,
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is de dendritische celvaccinatie. Dendritische cellen zijn cellen van het immuunsysteem die voortdurend op zoek zijn naar
vreemde antigenen. Vinden ze cellen waar
die op voorkomen dan nemen ze die op en
migreren vervolgens naar de dichtstbijzijnde
lymfeklier. Daarin ligt een legertje T-cellen
te wachten op de instructie welke antigenen
aangevallen moeten worden. Dendritische
cellen bevatten die instructie. Bij de dendritische celvaccinatie worden voorlopers
van de dendritische cellen uit het bloed van
de patiënt gehaald en in het laboratorium
zodanig bewerkt dat ze onmiddellijk de afweerreactie tegen de tumoren op gang brengen. Vervolgens worden ze in de vorm van
een vaccin aan de patiënt teruggegeven. De
vaccins tegen borstkanker lijken veilig, maar
over de effectiviteit is nog weinig bekend.
Toekomst
Rond betrekkelijk nieuwe therapieën als de
immunotherapie bestaan altijd de nodige
voorlopig onopgeloste vragen. Actueel is
bijvoorbeeld de vraag of er combinaties van
middelen zijn die betere resultaten opleveren dan één middel alleen. Ook is onzeker
welke therapievorm het meest geschikt is
voor welke vorm van borstkanker. En wat
is de kans als resistentie bestaat (al voor
de behandeling) of ontstaat zodat een behandeling niets oplevert? En tenslotte: is te
voorspellen welke patiënten baat zullen hebben bij checkpointblokkade? De ervaring bij
melanoom en longkanker leert dat slechts
een kleine groep patiënten ervan profiteert,
zonder dat vooraf duidelijk is voor wie dat
geldt. Maar juist daar wordt momenteel veel
onderzoek naar gedaan zodat er een test
komt om de juiste patiënt voor de juiste immunotherapie te selecteren, en om immunotherapie in de nabije toekomst succesvol te
kunnen inzetten voor de behandeling van
borstkankerpatiënten.

Checkpointblokkades
PD-L1/PD-1 binding verhindert dat
de T-cel de tumor kan doden

Als PD-L1 of PD-1 geblokkeerd worden,
kan de T-cel de tumorcel doden

tumorcel

Tumorcel sterft af
PD-L1

PD-L1
antigeen
T-cel-receptor

PD-L1
checkpointremmer
PD-1
checkpointremmer

PD-1

PD-1

T-cel

T-cel

De te blokkeren checkpoints zijn eiwitten op kankercellen die de activiteit van T-cellen kunnen onderdrukken. Ze hebben namen als PD-1 en PD-L1 en zijn de belangrijkste oorzaak dat zelfs het immuunsysteem
van kerngezonde mensen soms maar lauwtjes reageert op de aanwezigheid van tumoren.

Hoofdrolspelers van het immuunsysteem

Meer informatie

• Dendritische cellen - zijn een soort verkenners
die continu op zoek zijn naar lichaamsvreemde
en ziekmakende indringers en deze
presenteren aan het immuunsysteem

Zie het artikel in B10 op pagina 10
F www.borstkanker.nl/archief_B
en het artikel in dit nummer op pagina 32.

• B-cellen - produceren antistoffen
• Celdodende (cytotoxische) T-cellen of killer
T-cellen - doden specifiek cellen die ze
herkennen als schadelijk
• Helper T-cellen - zorgen voor sturing van
de afweer
• Regulatoire T-cellen: remmen het
immuunrespons af om overactiviteit te
voorkomen

F www.borstkanker.nl/doelgerichte-therapie
F www.kanker.nl/bibliotheek/immunotherapie/
behandeling/741-immunotherapie
F www.kanker.nl/bibliotheek/immunotherapie/
onderzoek/756-nieuwe-ontwikkelingen-bijimmunotherapie
Hier vind je een zeer aanschouwelijk filmpje
van het Erasmus MC over het afweersysteem
bij kanker
F www.youtube.com/watch?v=_IO4SlAebs0
F http://www.chirurgenoperatie.nl/wp/borst/
chemo-immuuntherapie/

van Borstkankervereniging Nederland
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We dachten aan elkaar
en vergaten onszelf

Zelf was ze er op tijd bij, maar haar moeder overleed in 2015 aan de
gevolgen van borstkanker. Vanwege de oorlog in Syrië vluchtte Lana
(40) een jaar geleden. In een propvolle rubberboot bereikte ze de
Griekse kust. ‘Ik heb de dood meerdere keren in de ogen gekeken.
Maar hoe groter mijn problemen, hoe sterker mijn geloof in Allah.’
Een half jaar geleden kwam Lana in Nederland aan,
totaal ontredderd.
Tekst: Esther Smid ~ Foto’s: Suzanne Blanchard
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‘De arts hier in Nederland
vertelt op een heldere manier de
waarheid, dat vind ik prettig’

‘In onze cultuur kun
je niet zeggen dat er geen
hoop meer is’

I

n Syrië bestaat geen bevolkingsonderzoek voor borstkanker. Je gaat pas naar de dokter wanneer je problemen hebt.
Voor Lana’s moeder was het toen al te laat. Lana herinnert
het zich nog goed: ‘Toen mijn moeder in 2015 de diagnose
kreeg, was ik in shock. Mijn moeder was mijn leven, zij was
mijn beste vriendin. Ik was zo verdrietig. Kanker kwam niet voor in
onze familie, ik kende het alleen van televisie en film.’

Samen aan de chemo
Lana ging met haar moeder mee toen die na de borstamputatie
haar hechtingen liet verwijderen. ‘Omdat mijn rechtertepel een
rare kleur had, liet ik de chirurg er voor de zekerheid even naar
kijken’ vertelt Lana. ‘Hij zei dat ik zo snel mogelijk een mammografie moest laten maken.’ Lana bleek een agressieve vorm van
borstkanker te hebben. Ook zij onderging in 2015 een borstamputatie en uiteindelijk zaten moeder en dochter tegelijkertijd aan de
chemotherapie. ‘We waren erg bezorgd om elkaar, waren allebei
verschrikkelijk ziek en verloren samen onze haren. In de woonkamer van mijn ouders stonden onze twee bedden naast elkaar. Mijn
moeder zei dat we zulke goede vriendinnen waren dat we nu zelfs
de kanker samen deelden. Onze band werd nog sterker. We dachten
tijdens de behandelingen vooral aan elkaar en vergaten onszelf.’

van Borstkankervereniging Nederland

Dankbaar
Lana heeft twee oudere broers. De jongste van hen, die al jaren in
het buitenland woont en werkt, betaalde alle behandelingen voor
Lana en haar moeder. ‘We gingen allebei naar een privékliniek. In
een gewoon ziekenhuis in Syrië is de zorg niet zo best. Er zijn lange wachttijden en het is er niet hygiënisch. Ik ben mijn broer heel
dankbaar.’
Hoewel Lana’s toenmalige echtgenoot uit een rijke familie komt,
betaalde haar man niet mee aan haar behandelingen. Lana’s
schoonfamilie was inmiddels vanwege de oorlog naar Libanon gevlucht. Haar man ook. ‘Mijn ex heeft me in twee jaar huwelijk nooit
gesteund. Hij schreeuwde altijd naar mij omdat hij de man was.
Ik heb nooit echt van hem gehouden, maar trouwde om van mijn
strenge vader weg te komen.’
Zo is het genoeg
Tijdens de chemotherapie zaten Lana en haar moeder naast elkaar
op de chemokamer. Naast elke chemo-stoel stond een stoel voor
een familielid. ‘Naast mijn moeder zat mijn schoonzus, maar naast
mij was de stoel altijd leeg… Op een dag sprak ik mijn ex-man via
Skype. Hij schreeuwde zoals gebruikelijk dat ik geen goede vrouw
was en hem niet gelukkig maakte. Ik was ziek van de chemo en huil-
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‘Alles liet ik
achter in Syrië. Ik
had alleen mijn
paspoort, telefoon en
tamoxifen’

de. Mijn moeder was op dat moment aan het bidden. Ze onderbrak
haar gebed en verbrak de Skype-verbinding op mijn telefoon. “Zo
is het genoeg”, zei ze. De volgende dag heb ik een advocaat genomen en binnen twee weken ben ik gescheiden. Ik kon er niet langer
meer tegen. Mijn vader stond niet achter mijn beslissing, maar ik
had mijn vrijheid terug.’
Geen hoop meer
Het moeilijkste moment voor Lana was toen de dokter haar vertelde dat haar moeder uitbehandeld was. ‘We hebben dit nooit tegen
mijn moeder gezegd, dat was te moeilijk voor haar. In onze cultuur
kun je niet zeggen dat er geen hoop meer is. Veel Arabische mensen
vinden het moeilijk om hun emoties te uiten. We praten ook niet
over kanker, maar over “die ziekte”. Ik heb nooit met mijn moeder
gepraat over het naderende einde of over mijn eigen angsten. Op
het eind was mijn moeder te ziek om te praten. Ze was al begonnen aan haar reis naar een andere wereld. Ik vroeg Allah om haar
uit haar lijden te verlossen. Toen mijn moeder stierf, duwde mijn
familie mij de kamer uit. Wanneer er iemand in de kamer is die te
veel van de stervende persoon houdt, kan de ziel niet vertrekken.
Ik ging toch terug de kamer in want ik wilde tot het einde bij mijn
moeder zijn.’
Wanneer iemand overlijdt in Syrië, laat de familie kleine posters
met een rouwadvertentie in de buurt ophangen, en bij de moskee.
Het is niet gebruikelijk dat op die poster de namen van vrouwen
worden vermeld. ‘Mijn oudste broer besloot toch mijn naam erop te
zetten’, vertelt Lana. ‘Ik voelde me trots en vereerd.’

Vluchten
Door de oorlog werd Lana’s huis ingenomen. ‘Ik besloot om naar
Europa te vluchten. Ik nam afscheid van mijn vader, die inmiddels
de ziekte van Alzheimer had. Ik moest huilen want ik wist dat ik
hem nooit meer terug zou zien. Bijna veertig jaar lang was ik een
“indoor meisje” geweest, onder het gezag van vader, broer of echtgenoot. Nu ging ik voor het eerst alleen op weg. Ik verkocht mijn
gouden ring, ketting en armband voor 1500 dollar. Alles liet ik achter. Ik had alleen mijn paspoort, telefoon en tamoxifen. Mijn vader
stierf gedurende de vijf maanden dat ik in Griekenland zat.’
Nederland
‘Ik heb veel meegemaakt en ben nu in een land dat ik helemaal niet
ken. Soms voelt het alsof ik een kind ben dat zichzelf nog moet vinden. Voor het eerst in mijn leven heb ik een sleutel van een eigen
huis, waar ik veilig ben en waar niemand tegen me schreeuwt wat
ik moet doen. Ik ben bang voor de enorme vrijheid die ik nu heb. Ik
weet niet hoe ik hier moet leven.
Sinds een paar weken heb ik een jong poesje, Beauty. Het is fijn om
met een levend wezen samen te zijn, ik voel me minder alleen. Beauty zal mijn hart nooit breken.
Nederlanders zijn aardig en eerlijk. Ik heb veel lieve vrienden die
me helpen, zij zijn een geschenk van Allah. Ik ben sinds kort in het
ziekenhuis in Amersfoort onder controle. De arts vertelt op een
heldere manier de waarheid, dat vind ik prettig.
Het is niet eenvoudig om borstkanker te verwerken. Ik kom ook nu
pas toe aan het rouwen om mijn ouders. Het is heel veel allemaal.
Allah geeft de grootste strijd aan de sterkste mensen.’

Lanas raad

Zoek troost in het geloof.

Lanas motto

Let it go! Uit de film “Frozen” die ik bijna elke dag kijk.

Lanas ritueel

Ik praat heel veel met Allah.
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Mannen met borstkanker

Blij dat het borstkanker was
Pech komt zelden alleen, Henk Jansen kan erover meepraten. Naast blaaskanker kreeg hij de diagnose
borstkanker. Maar bij de pakken neerzitten is bepaald niet zijn stijl. Hij combineert nuchterheid met onvervalst optimisme.
Tekst: Jac. Janssen ~ Foto: Anneke Hymmen

‘Ik kreeg een amputatie, bestralingen en hormonen, maar daar
merk ik niks van. “Slik die hormoonpillen maar”, adviseerde mijn
oncoloog, “zodat je niet over vijf jaar die borstkanker terugkrijgt,
en we ons op de blaaskanker kunnen concentreren.” Hij kon het
eerst niet geloven: twee soorten kanker die niks met elkaar te maken hebben in één lichaam.’ Henk was namelijk al sinds maart 2014
in behandeling voor blaaskanker, die ook nog eens bleek uitgezaaid.
Dat verklaart deels zijn opluchting over dat het afgelopen zomer
‘maar’ borstkanker betrof en dus geen nieuwe uitzaaiing van zijn
blaaskanker.
Evenwicht
Henks opgeruimde aard verklaart de rest. ‘Ik kijk liever naar voren.
Dat is misschien ook deels een vlucht, maar dat is dan maar zo.’
Voor zijn borstkanker, die hij ontdekte door een naar binnen groeiende tepel, is hij onder behandeling in het Sint Antonius Ziekenhuis. ‘Binnen een week kon ik geopereerd worden. Het cosmetische
aspect daarvan doet me niks, ik hoef ook geen tepeltatoeage.’
Doordat Henk na de borstamputatie te snel weer met zware boodschappentassen sleepte, liep hij een scheur in zijn borstspier op.
Deze is daardoor gezwollen. Hij grijnst: ‘Daardoor is links en rechts
nu weer in evenwicht!’

Twee kankers
Overigens onderging Henk niet voortdurend luchtig wat hem overkwam. Begin 2014 werd hij wegens boventalligheid ontslagen. Hij
had net een nieuwe baan gevonden toen hij zich wegens klachten
toch maar eens liet onderzoeken, en het blaaskanker bleek. ‘Daar
schrok ik natuurlijk erg van. In het begin denk je: haal ik kerst? De
volgende vakantie?’ Hij liet onderzoeken of het erfelijk was. Dat
was niet zo. Intussen is de blaaskanker stabiel. ‘Elke drie maanden
krijg ik een scan. Dat geeft houvast.’ Veel steun ervaart hij van zijn
vrouw. ‘Jolanda is net zo optimistisch als ik.’ Ook hun vijftienjarige
zoon Jules accepteert dat zijn vader ‘twee kankers’ heeft. Henk: ‘Ik
heb er gewoon mee te dealen.’
Meer informatie
Stel je eigen checklist samen met vragen die je wilt stellen om gesprekken in het
ziekenhuis voor te bereiden en bekijk de voorlichtingsvideo voor mannen met
borstkanker F www.b-bewust.nl/mannen_met_borstkanker/vragenlijst
Meer informatie voor mannen vind je op
F www.borstkanker.nl/mannen_en_borstkanker
Informatie over lopend onderzoek naar mannen met borstkanker vind je op
Alle blogs van Sander vind je op F www.kanker.nl/bibliotheek/artikelen/2624prospmalebc-boog-2013-02-borstkanker
Heb je vragen? Mail deze dan naar

van Borstkankervereniging Nederland

F info.mannen@borstkankervereniging.nl
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Minder lymfoedeem
door slim opereren
Axillary Reverse Mapping (ARM)-studie
Als borstkanker uitzaait, gaat dit meestal via de lymfklieren in de oksel. Daarom
worden bij een borstkankeroperatie vaak een of meerdere klieren verwijderd om te
onderzoeken of er kankercellen in aanwezig zijn. Deze informatie wordt gebruikt
om de verdere behandeling te bepalen. Soms moeten alle klieren in de oksel worden
verwijderd, dit heet een okselkliertoilet. Een groot nadeel hiervan is dat je er
(blijvend) lymfoedeem in je arm van kunt krijgen. Dat gebeurt bij ongeveer 30 tot
40 procent van de patiënten die een okselkliertoilet krijgt. Met behulp van een nieuwe
operatietechniek kan dit wellicht voorkomen worden.
Tekst: Leonie de Gruiter ~ Foto: Gerritjan Huinink

C

hirurg in opleiding dr. Maarten Beek doet in het Amphia
Ziekenhuis in Breda onderzoek naar de zogenaamde
Axillary Reverse Mapping
(ARM)-techniek, onder leiding van oncologisch chirurgen dr. Paul Gobardhan en dr.
Ernest Luiten. ‘Bij de ARM-techniek injecteert de chirurg blauwe kleurstof onder de
huid in de binnenzijde van de bovenarm’,
legt Beek uit. ‘Deze vloeistof geeft de lymfbanen en -klieren uit de arm een blauwe
kleur.’ De chirurg maakt zo als het ware
een plattegrond van de oksel; de armklieren
worden blauw, de borstklieren niet. Zo kan
hij tijdens de operatie heel precies alléén de
borstklieren verwijderen, en de armklieren
laten zitten. ‘Het idee hierachter is dat als
de armklieren intact blijven, er ook geen
lymfoedeem in de arm ontstaat’, legt Beek
uit. De kleurstof die voor deze techniek gebruikt wordt, is dezelfde stof die gebruikt
wordt bij een schildwachtklierprocedure.
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‘Daarom wisten we dat de stof veilig was
om te gebruiken.’ Een nadeel is wel dat er bij
het inspuiten van de kleurstof in de arm een
blauwe ‘tatoeage’ op de huid van ongeveer
tien centimeter achterblijft, die tot een jaar
kan blijven zitten.
‘Uit eerder onderzoek weten we dat bij een
bepaalde groep borstkankerpatiënten die
een okselkliertoilet moeten ondergaan de
armklieren kunnen worden gespaard zonder consequenties op de overlevingskansen:
dat zijn patiënten met uitzaaiingen in de
oksel, die nog niet zo groot zijn dat dat vóór
de operatie al met bijvoorbeeld de echo te
zien was of te voelen. Deze groep patiënten kan deelnemen aan dit onderzoek,’
vertelt Beek. Voor het onderzoek worden de
deelnemers met behulp van loting in twee
groepen verdeeld. Iedereen krijgt de blauwe kleurstof ingespoten om de armklieren
te identificeren. ’Bij de ene groep blijven de
armklieren gespaard, bij de andere groep

worden de borst- én armklieren verwijderd,
net als bij een standaard okselkliertoilet.’
Deze tweedeling wordt gemaakt om te bepalen of het sparen van de armklieren ook
echt zorgt voor minder lymfoedeem. ‘Hiervoor meten we de dikte van de arm zes,
twaalf en vierentwintig maanden na de
operatie’, vertelt Beek. ‘Verder kijken we
ook in hoeverre patiënten last hebben
van pijn, tintelingen, gevoelloosheid of
bewegingsbeperking van de schouder, en
bepalen we hoe hun kwaliteit van leven
verder is.’
Alleen de chirurg die de operatie uitvoert, weet in welke groep je zit. ‘Noch de
patiënt, noch de verpleegkundige noch ikzelf weten of de armklieren van de patiënt
verwijderd zijn,’ vertelt Beek. ‘We doen dit
om de onderzoeksresultaten zo min mogelijk te beïnvloeden.’ Wanneer de patiënte
zou weten welke operatie ze heeft ondergaan, zou zij onbewust bijvoorbeeld een
andere score aan de kwaliteit van leven

Het blad over borstkanker

Dr. Maarten Beek,
chirurg in opleiding,
Amphia Ziekenhuis
Breda.

Over de armklier

In ongeveer tien procent van de
gevallen vinden de onderzoekers geen
armklieren in de oksel na inspuiten van
de kleurstof. Dit kan komen omdat de
armklieren buiten de oksel liggen,
bijvoorbeeld boven het sleutelbeen.
Maar dit kan ook komen omdat de
armklier dezelfde klier is als de
schildwachtklier. De schildwachtklier is
namelijk geen vaste klier in het lichaam.
Het is de eerste klier die lymfe opvangt
uit de tumor. De locatie van de tumor en
de gang van de lymfbanen bepaalt
welke klier de schildwachtklier is. Het
kan dus zijn dat dit toevallig een
armklier is.

kunnen geven. ‘Wanneer de studie genoeg
‘Dit zijn bijvoorbeeld patiënten waarbij, nog
deelnemers heeft, kan ik toegang krijgen
voor de operatie, door de echo en punctie
tot de gegevens die laten zien welke operaal uitzaaiingen in de oksel werden aangetie is verricht bij welke patiënt’, zegt Beek.
toond.’ Bij deze groep wordt ook de blauwe
‘Pas dan kan ik zien of de patiënten waarbij
kleurstof in de arm gespoten, maar worden
de armklieren intact bleven, ook echt minde armklieren vervolgens toch verwijderd.
der lymfoedeem ontwikkelden.’ Dat is uitDe armklieren en de borstklieren worden
houwer et al.eindelijk waar het om gaat. Deze resultaten wel apart door de patholoog onderzocht.
zijn naar verwachting eind 2018 bekend. Klompenhouwer
‘Ditetdoen
we om
al. Trials 2013,
14:111te bepalen of in deze groep
http://www.trialsjournal.com/content/14/1/111
patiënten de armklieren in de toekomst ook
veilig gespaard kunnen worden.’ Deze paNaast dit deel van het onderzoek, heeft de
tiënten hebben dus zelf geen voordeel van
studie ook een registratie-onderdeel. Hierdeze studie, maar door hun deelname levevoor komen patiënten in aanmerking die
ren ze wel een grote bijdrage aan de verbeniet eerst een schildwachtklierprocedure
tering van behandelingen voor toekomstige
hebben ondergaan, maar waarbij direct een
borstkankerpatiënten.
aanleiding was voor een okselkliertoilet.

linical relevance of axillary reverse mapping
): study protocol for a randomized
olled trial

Meedoen aan de ARM-studie?
Deelname is mogelijk tot zomer 2018, in negen
ziekenhuizen verspreid door Nederland. Neem
hiervoor contact op met de onderzoekers via
F www.armstudie.nl/contact

Meer informatie
Meer informatie over (behandeling van)
lymfoedeem op
F www.borstkanker.nl/
lymfoedeem
Kijk ook op www.borstkanker.nl/
F www.b-bewust.nl/
okselkliertoilet en
schildwachtklierprocedure_5_5_7

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.

Pink Ribbon
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ast van littekens
– en nu?
Of je nu kiest voor wel of geen reconstructie bij een borstoperatie, je hebt
altijd te maken met littekens. Als deze verhard, verkleurd, verkleefd of verdikt
zijn, kunnen ze voor klachten zorgen zoals pijn, een trekkend gevoel en
minder bewegingsvrijheid. Er zijn verschillende therapieën om de klachten te
verlichten. We noemen hier de belangrijkste.
Tekst: Deborah Ligtenberg ~ Illustratie: Van Lennep
Littekens zijn een natuurlijk onderdeel van het genezingsproces
van de huid. ’Er is een wond en die moet dicht. Het lichaam zorgt
daar zelf voor door (huid)herstellende cellen te produceren’, vertelt Froukje Potijk, oedeemfysiotherapeut in het Amsterdamse
Cancer Care Centre. ’Dat gaat ongestructureerd. Zeker als je last
hebt gehad van een infectie, worden er veel cellen aangemaakt om
de wond dicht te maken. Eigenlijk wordt het een rommeltje, waardoor er een dik, onregelmatig litteken kan ontstaan. Dit proces
kan wel twee jaar duren. Door middel van oefeningen specifiek
gericht op mobiliteit en flexibiliteit en massage stimuleer je de
bloedcirculatie, waardoor het lichaam de overmatige cellen zelf
opruimt. Voor die massage hoef je niet per se naar een therapeut,
hoewel ik mensen vaak adviseer om één afspraak te maken waarbij je om advies kunt vragen. Let op: als je zelf masseert, mag het
geen pijn doen. Wees zacht voor jezelf en je litteken. Zes weken na
de operatie is het litteken meestal goed dicht en wat tot rust gekomen, waardoor je dan met zelfmassage mag beginnen. Daarvoor
kun je het licht insmeren.’
Welke massageolie- of crème?
Er zijn allerlei crèmes en oliën op de markt die je hiervoor kunt
gebruiken. Huidtherapeut Ruth van Uden, die net als Potijk in het
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Cancer Care Centre werkt, adviseert: ’Als een crème of olie maar
mild is en zonder parfum. Want parfum kan de huid irriteren. Het
is fijn als er vitamine E en B in zit; E herstelt de huid en B kalmeert. Dat is nodig als je last hebt van een warm en rood litteken.’
Siliconengel, –pleisters en tape
Siliconenpleisters en –gel kunnen littekenherstel ook bevorderen.
Van Uden: ’Met siliconen leg je een laagje over het litteken, waardoor vocht in de huid niet kan verdampen. Dat is belangrijk, want
een litteken is vaak droog en schilferig. Pleisters en gel zijn veilig
en werken evengoed, alleen kan de gel wel afgeven op je kleding.
Je kunt ze kopen bij de apotheek of je chirurg of huisarts om een
recept vragen, zodat de zorgverzekeraar het vergoedt.’ Het laten tapen van een litteken door een huidtherapeut of oedeemfysiotherapeut is ook een mogelijkheid als het litteken strak is en in
het gebied eromheen vocht wordt vastgehouden. Je kunt dan met
taping het vocht afvoeren.
Bindweefselmassage
Endermologie is een intensieve bindweefselmassage, die de doorbloeding van de huid bevordert, de afvoer van lymfevocht stimuleert en verhard (litteken)weefsel verzacht. Het mag vanaf zes we-
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ken na de operatie. Soms wordt er een “LPG-apparaat” bij gebruikt.
’Door middel van dit apparaat, wordt de huid als het ware opgetild’,
vertelt huidtherapeut Van Uden. ’Hiermee kan een verkleving en/of
verharding in het litteken worden losgemaakt. Dit zorgt ervoor dat
een litteken er cosmetisch mooier uit gaat zien; een dun streepje
in plaats van een dik litteken. Hierdoor kan iemand beter bewegen
en het kan tot vermindering van pijn leiden. Deze behandeling is
een beetje pijnlijk, maar werkt intensiever dan een “normale” bindweefselmassage.’
Fascie-techniek
BVN vroeg twee jaar geleden via B-force aan haar achterban
van welke “late gevolgen” mensen het meeste last hebben. Na
vermoeidheid en concentratieproblemen, eindigde pijn op de derde
plaats. Onder meer pijn die wordt veroorzaakt door littekens. Volgens oedeemfysiotherapeut Potijk wordt pijn niet zozeer door het
litteken zelf veroorzaakt, als wel door wat er in het gebied om het
litteken heen gebeurt. ’Door een operatie en door bestraling gaan
lagen bindweefsel aan elkaar plakken. Dat veroorzaakt pijn, ook
tussen de ribben. Door massage kan dit worden losgemaakt.’ Potijk
gebruikt hiervoor een speciale techniek: fascie-techniek. ’Fascie
zijn de verschillende lagen weefsel onder de huid. Je kunt het vergelijken met panty’s die je over elkaar heen hebt aangetrokken. Als je
door al die panty’s heen een sneetje maakt – zoals bij een operatie –
en dit vervolgens dichtmaakt, gaan die lagen trekken. Dit is precies
wat er gebeurt met een litteken en het eronder liggende weefsel.
Vaak zie je dat vrouwen last hebben van een strakke huid en weefsel in de flank, wat kan resulteren in een bewegingsbeperking in
de arm. Soms trekt het zelfs door tot in de buik. Dit heeft allemaal
met de fascie te maken. Om die lagen weer los te krijgen van elkaar
moet je veel bewegen, rekken en strekken, én kan massage van de
fascie helpen. Bij behandeling van de fascie neem je als therapeut
een wat ruimer gebied mee dan bij een “gewone” bindweefelsmassage. Je maakt een duwende beweging in de richting van en vanaf
het verharde weefsel, waardoor het loskomt. Hierdoor komen ook
de bloed- en lymfecirculatie weer op gang, wat ook helpt tegen
vochtophoping als weefsel te strak is geworden.’
Lipofilling
Naast de genoemde technieken, zijn er andere methoden om littekens te behandelen zoals lipofilling. Vet op de buik of de heupen
wordt door een plastisch chirurg door middel van liposuctie weggehaald en na bewerking bijvoorbeeld op de plek van een ingetrokken
litteken weer ingespoten. Ook kan het getransplanteerde vetweefsel ervoor zorgen dat een litteken soepeler wordt en minder trekt.
Bedenk wel dat lipofilling een medische ingreep is, die littekens
geeft op de plek waar het vet wordt weggezogen.
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‘Ik krijg manuele massages en word behandeld
met een LPG-apparaat. Eerder heb ik al
lipofilling ondergaan. De littekens zijn veel
soepeler en zachter en gaan pas na een lange
dag pijnlijk zeuren. Ik kan nu bijna zonder
paracetamol, werk en til mijn kleinkinderen
zonder problemen op.’
Anja Kemp

’Ik heb aan één borst een reconstructie gehad
met de LD-spier, waardoor ik een groot en
strak litteken heb op mijn rug. Het hele gebied
eromheen voelt ook vervelend. Dit wordt
behandeld met de fascietechniek. De massage
zelf is soms een beetje pijnlijk, maar ik heb het er
graag voor over. Mijn rug voelt zoveel soepeler,
dat ik veel lekkerder in m'n vel zit.’
Deborah Ligtenberg

‘Ik heb een lang litteken dat "vastgeplakt" zat
aan de prothese en er stond zoveel druk op,
dat het erg breed werd. Pas na verschillende
behandelingen met lipofilling kwam er meer
ruimte in de borst waardoor deze wat kon
zakken. Dat verlicht de druk op het litteken.
De borst heeft een betere vorm en voelt veel
natuurlijker!‘
Marie-Louise van de Hoef

Meer informatie
F www.bforce.nl/ervaringen-late-gevolgen - Hier vind je ook de cijfers over
ervaren pijn
F www.huidarts.com/huidaandoeningen/littekens - voor een duidelijke uitleg
over verschillende soorten littekens en mogelijke behandelingen
F www.nvfl.nl – de site van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie
binnen de Lymfologie en Oncologie
F ww.huidtherapie.nl/vergoedingen-2 - hier vind je een link naar de
vergoedingen van huidtherapie per verzekeraar
De Verwijsgids Kanker helpt bij het vinden van ondersteunende behandeling
en begeleiding bij kanker. F www.verwijsgidskanker.nl

B-hulpzaam
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Immunotherapie
nieuw wapen
tegen triple
negatieve
borstkanker?
Voor vrouwen met uitgezaaide triple negatieve
borstkanker zijn effectieve behandelingsopties
beperkt. Marleen Kok, medisch oncoloog en
onderzoeker bij het Antoni van Leeuwenhoek
in Amsterdam, onderzoekt in de TONICstudie of immunotherapie in de vorm van
anti-PD1 wellicht soelaas biedt. Bij andere
kankersoorten immers, worden hiermee
inmiddels goede resultaten geboekt.
Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto: Anneke Hymmen

B

ij patiënten met triple negatieve
borstkanker heeft de tumor geen
receptoren voor oestrogeen noch
voor progesteron, en ook het eiwit HER2
ontbreekt. Hierdoor hebben deze patiënten niets aan hormoontherapie of anti-HER2-gerichte behandeling. Omdat deze
specifieke kankersoort bovendien agressief
is en vaak jonge vrouwen treft, bestaat er
grote behoefte aan nieuwe behandelingen.
Wereldwijd zijn enkele van deze vrouwen
met nivolumab (één van de immunotherapieën, red.) behandeld en, afhankelijk hoe
je ernaar kijkt, slaat het medicijn in 10 tot
20 procent van alle gevallen aan. Marleen
Kok: ‘Er zijn aanwijzingen dat het werkt.
Maar we willen dat eerst eens grondig uitzoeken.’
Afweersysteem
‘Het menselijk afweersysteem lijkt kankercellen als vreemde cellen te herkennen’,
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zegt Kok. ‘Toch is het niet in staat die cellen op te ruimen. Immunotherapie richt
zich op versterking van het afweersysteem.
Op die manier hopen we de eigen afweer
tegen kankercellen te controleren en verdere woekering te voorkomen. Dit zou een
enorme verbetering voor de prognose betekenen.’
Maar wat doet immunotherapie met anti-PD1 nu precies? ‘Het eiwit PD1 kun je
zien als de aan- en uitknop van afweercellen. Kankercellen schakelen via PD1 de afweercellen uit waardoor ze hun werk niet
kunnen doen. Met anti-PD1-middelen zoals
nivolumab hef je die blokkade op en kunnen de afweercellen de tumor weer het leven zuur maken.’
Het onderzoeksdoel is tweeledig. ‘Allereerst,’ zegt Kok, ‘willen we nagaan voor
welke patiënten met triple negatieve borstkanker dit type immunotherapie geschikt

is. Daarnaast willen we weten hoe je de
therapie nu het beste kunt combineren met
reguliere therapieën als bestraling of chemotherapie. Uit experimenten blijkt namelijk dat een lage dosering chemotherapie of
een enkele bestraling de tumoren nog gevoeliger kan maken voor immunotherapie,
waarschijnlijk doordat er zo meer schade
aan het tumor-DNA ontstaat. Wij vinden
de 10 tot 20 procent succes waarover tot
nu toe gerept wordt namelijk veel te weinig
voor mensen die al zo weinig behandelopties hebben.’

‘Kankercellen schakelen via
het eiwit PD-1 kankercellen
uit. Die blokkade proberen we
op te heffen met medicijnen’
Dr. Marleen Kok

Het blad over borstkanker

aan een serieus alternatief zeiden mijn man
en ik ja. Ook hij omarmde het idee. Natuurlijk was mijn motief om mee te doen aan
TONIC persoonlijk. Wel had ik vanaf het
begin zoiets van: als het mij niet helpt, is
mijn deelname misschien wel goed voor iemand anders.’

Mevrouw van den Heuvel
(links) doet mee aan de
TONIC-studie van dr. Marleen
Kok, medisch-oncoloog en
postdoctoraal onderzoeker
afdeling Immunologie,
Antoni van Leeuwenhoek.

Aan de TONIC-studie nemen 84 mensen
deel. ’We beginnen,’ zegt Kok, ‘met vijf
groepen van tien patiënten. Elke groep
krijgt een andere behandeling. Na loting
krijgt één groep alleen nivolumab, één
groep krijgt lage dosis bestraling plus nivolumab en de drie overige groepen krijgen
nivolumab plus een vorm van lage dosis
chemotherapie. Op die manier hopen we
een idee te krijgen hoe we nivolumab het
beste kunnen combineren. Na die eerste
vijftig deelnemers gaan we kijken wat de
resultaten zijn en behandelen we nog eens
34 patiënten met de strategie die de gunstigste invloed lijkt te hebben op het afweersysteem. Geen groot aantal, maar het
is dan ook een eerste verkenning. Met 84
patiënten hopen we een betrouwbaar eerste resultaat te kunnen neerzetten, waarop
grotere studies kunnen voortborduren. Los
van deze studie hopen we binnenkort ook
van start te kunnen met een studie over
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immunotherapie bij mensen met uitgezaaide lobulaire borstkanker. Maar dat staat allemaal nog in de kinderschoenen.'
Vertrouwen
Elly van den Heuvel uit Gramsbergen is
één van de vrouwen die meedoet aan de
TONIC-studie. Zij heeft triple negatieve
borstkanker met uitzaaiingen naar haar
maag en haar linkerlong. Al in 1986 werd
bij mevrouw van den Heuvel borstkanker
ontdekt. Bestralingen hielpen haar er weer
bovenop. Niettemin keerde de borstkanker
in 2012 terug en werd haar linkerborst verwijderd. In maart 2016 werden de uitzaaiingen ontdekt. Op eigen verzoek werd zij in
het Antoni van Leeuwenhoek behandeld.
Na zes behandelingen met chemotherapie
bleek dat deze niet aansloeg. ‘Op dat moment,’ zegt ze ‘kwam Marleen Kok in beeld.
Zij vertelde over de studie en nodigde me
uit om eraan mee te doen. Vanwege gebrek

De loting bepaalde dat mevrouw van den
Heuvel in de subgroep van nivolumab met
chemotherapie belandde. Inmiddels heeft
ze elf behandelingen ondergaan. Alleen van
de eerste keer had ze vervelende bijwerkingen; koorts en ernstige maagklachten.
De overige heeft ze buitengewoon goed
doorstaan. En met succes. Tijdens de laatste zeswekelijkse CT-scan en bioptafnames
bleek dat de maagtumor niet meer zichtbaar was, en ook de longtumor was geslonken. Mevrouw van den Heuvel: ‘Ik noem
mijzelf weleens het wonder van Gramsbergen. Ik ben een enorme bofkont. En niet alleen vanwege het aanslaan van de therapie.
Ook vanwege de fantastische begeleiding
en opvang die mijn man en ik in het Antoni
van Leeuwenhoek ondervinden. Tot oktober ben ik daar nog onder de pannen. Ik heb
veel vertrouwen in de afloop.’
Meedoen aan de TONIC- studie?
De TONIC-studie startte eind 2015 en wordt
naar verwachting medio 2018 afgerond.
Wanneer de behandeling daarna landelijk
toegankelijk wordt, is nog niet bekend. De
studie is open voor patiënten met triple
negatieve borstkanker bij wie de tumor naar
de organen is uitgezaaid. Voor informatie
over de studie kun je terecht bij jouw eigen
medisch oncoloog. Deze kan dan beoordelen
of verwijzing naar de studie nuttig voor je is.

Voor oudere patiënten
F www.borstkanker.nl/ouderen
F Lees ook het artikel over immunotherapie in
dit nummer op pagina 20
Bereid je voor op gesprekken met je
zorgverlener door je eigen checklist met vragen
samen te stellen
F www.b-bewust.nl/bereid_je_voor
Kies hier het kopje ‘Ouderen en borstkanker’
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Resultaten ledenenquête 2017

Begin maart verstuurde BVN een digitale enquête naar al haar leden. We
vroegen hen wat zij van (de diensten en producten van) BVN vinden, gingen in
op het lidmaatschap van BVN en stelden vragen over het blad B. Dit laatste met
als doel te onderzoeken hoe het blad gelezen en gebruikt wordt. Maar we willen
de leden ook betrekken bij ideeën om kosten te besparen bij het maken van het
blad of extra inkomsten te genereren. Wij willen iedereen die de enquête heeft
ingevuld hierbij heel hartelijk bedanken! Een terugkoppeling van de resultaten
en hoe BVN daarmee verder gaat, vind je op
F www.borstkanker.nl/enquete2017
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mag worden overgenomen,
vermenigvuldigd of gereproduceerd
zonder schriftelijke toestemming van
BVN en/of andere rechthebbenden.
Aan de informatie in de artikelen
in B kunnen geen rechten worden
ontleend.
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De naakte waarheid
Miriam Niele-Sanders (49)
Borstkanker
Miriam hoorde in 2012 dat
zij een hormoongevoelige
tumor in haar rechterborst
had, met zes uitzaaiingen in
de okselklieren.

Miriam deelt graag haar
ervaring met de lezers
van B. Voor vragen naar
aanleiding van dit artikel
kun je haar mailen via
tattoomiriam@gmail.com

Behandeling
Na een borstverwijdering
kreeg Miriam
chemotherapie en
bestralingen. De
antihormonale tabletten
(tamoxifen) moet zij in ieder
geval zeven jaar nemen,
mogelijk zelfs tien.
Bijzonder
Toen haar zus drie jaar
later borstkanker kreeg,
liet Miriam uit voorzorg
ook haar linkerborst
verwijderen, ook al was er
geen erfelijke aanleg vast
te stellen.

Ik heb er míjn ding van gemaakt
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
‘Het ging goed op mijn werk, ik vond dat ik er goed uitzag (wat ik lang
niet altijd van mezelf heb gevonden) en net toen kreeg ik te horen dat ik
borstkanker had. Dat voelde als een gemene streek.
Ruim een maand nadat ik in 2012 zelf de knobbel had ontdekt, werd ik
geopereerd. Toen volgden zes chemo’s en ruim een maand bestralingen.
Haaruitval, pijnlijke spieren, schimmelinfecties in mijn mond… Ik heb
het allemaal gehad. Verreweg het smerigst vond en vind ik het idee dat
er allemaal gifstoffen in je gespoten worden! Sindsdien ben ik niet meer
zo pietluttig met een paracetamol als ik een keer hoofdpijn heb, hoor.’

overlegd; hij ondersteunde mij. De manier waarop hij met het verlies
van mijn borsten omgaat bepaalt ook hoe ik het ervaar. Dat ik mijn
borsten niet meer heb, is jammer. Het lijkt een understatement, maar
zo voelt het echt voor mij. Die blijvende onzekerheid vind ik veel erger.
De twee uitwendige prothesen die ik eerst nog droeg, vond ik al gauw
zo stom. Had ik geen borsten, stopte ik wel twee van die nepdingen in
mijn bh?! Vrouwelijkheid zit voor mij in veel meer dingen. Al doet het
wel pijn als ik vrouwen enorm zie pronken met hun decolleté: “Wij
lekker wel!” Ik vond het óók aantrekkelijk om mooie bh’s te dragen…’

Voors en tegens
‘Na de amputatie van mijn rechterborst droeg ik een uitwendige prothese. Ik deed wel gewoon hemdjes of een bikini aan, ook al zag je heel
duidelijk dat één borst een prothese was. Daar had ik lak aan. Destijds
heb ik ook bij een plastisch chirurg geïnformeerd over de mogelijkheden van borstreconstructies. Maar al snel bedacht ik veel meer tegens
dan voors. Een siliconenprothese voelt nep en koud. Bij het gebruik van
eigen weefsel staat het idee om te snijden in gezond vlees me tegen. En
ik vind het risico op complicaties bij zo’n forse ingreep te groot. Wat als
het weefsel weer afgestoten wordt? Dat had ik er niet voor over.’

Klaproos
‘Toen ook de tweede borst weg was, wist ik het zeker: ik wil een tatoeage. Mijn eerste en waarschijnlijk ook mijn laatste. Het is een klaproos
geworden omdat ik het schitterend vind hoe er uit zo’n klein knopje
zo’n grote mooie, maar kwetsbare bloem komt. Het ijskristal aan de
rechterkant is een verwijzing naar de tumor die ook zo vertakt in de
melkklieren groeide. En mijn jongste zoon bracht me op het idee om
heel subtiel het symbool voor oneindigheid erin te verwerken. Als je’t
weet, dan herken je de liggende acht om de klaprozen heen. Toen ik
naar een plastisch chirurg ging om te horen of mijn littekens al een tatoeage konden verdragen, kreeg ik alles te horen over reconstructies.
Die arts luisterde totaal niet naar mijn vraag. Ik vind, je moet vrouwen ook gunnen dat ze blij kunnen zijn zonder borsten; al moet iedereen dat vooral voor zichzelf bepalen. Met deze tatoeage heb ik er weer
míjn ding van gemaakt. Ik heb de grip teruggepakt op hoe mijn lijf
eruitziet en gezorgd dat ik eruitzie zoals ik zelf wil. Ik heb misschien
de kanker niet verwerkt, maar het verlies van mijn borsten wel!’

Jammer
‘Drie jaar later was ik een weekje op wandelvakantie. Toen ik terugkwam, bleek dat mijn zus borstkanker had. Erfelijke aanleg is niet
aangetoond. Ik was verdrietig voor haar, voor mezelf was ik vastbesloten dat die andere borst er ook af moest. Bovendien vond ik de asymmetrie altijd al moeilijk te accepteren. Natuurlijk heb ik met mijn man
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Op de foto (van links naar rechts): Janny Veldhuijzen, Irene Veldhuijzen,
Cees Veldhuijzen, Alrieke Tillema-Gaemers en Lana Droubi.
Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto: Eline Hensen

Ik noem haar altijd Beautiful
‘We zijn ongeveer even oud. Lana spreekt uitstekend Engels, wat het
contact met haar makkelijker maakte dan met sommige andere asielzoekers die ik ontmoet op de vrouwenavond die ik organiseer in het
AZC Utrecht. Op de een of andere manier hadden we heel snel een
klik en gingen we ook buiten die avonden om samen dingen doen.
En zo werden we vriendinnen’, vertelt Irene Veldhuijzen, die in het
dagelijks leven onderzoeker is.
Groentesoep
Toen Lana afgelopen november plotseling een eigen flatje kreeg,
moest dat in een mum van tijd opgeknapt worden, en ingericht. En
zij had letterlijk niets en niemand. Toen schakelde Irene haar ouders
in die met pensioen zijn. ‘Ik dacht, zij wonen in de buurt van Baarn,
zijn superhandig, en ze hebben wat meer tijd dan ik.’
‘”Mag ik jullie vader en moeder noemen”, vroeg Lana toen we haar
ontmoetten’, zegt Janny Veldhuijzen, de moeder van Irene. ’Nou, zei
ik toen, zeg maar gewoon Janny en Cees. Maar wij willen wel heel
veel voor je betekenen’, lacht zij. ‘De muren van haar flat moesten
kaal gemaakt worden en geschilderd, alles was nog vies. Van het een
kwam het ander. We hebben ook wel eens samen gekookt. Ik probeer
haar makkelijke gerechten te laten zien die ze zelf ook kan maken,
zoals verse groentesoep.’
Happy kids – happy Lana
Alrieke Tillema-Gaemers kwam via anderen in contact met Lana.
Zij is al langer betrokken bij opvang van asielzoekers in Baarn en
mensen weten haar te vinden. ‘Ik heb ook de Kinderclub Happy Kids

opgezet en de Weggeefwinkel. Lana en ik houden allebei enorm van
kinderen. Zij was in Syrië juf Engels. Bij de kinderclub, met dertig
kinderen om zich heen, kan ze dat weer een beetje oppakken. Het is
ook een sociale ontmoetingsplek: er komen vluchtelingen, nieuwkomers, Nederlandse tieners en ouders, eenzame ouderen. We doen
van alles, en ondertussen is het een plek waar je lief bent voor elkaar.
Ik merkte dat daar behoefte aan was. Lana heeft het in het begin heel
moeilijk gehad, maar als ze op vrijdag bij de kinderclub is, dan zie ik
haar ogen twinkelen.’
Spiegel
Het leven in Nederland is voor Lana compleet anders dan wat ze
gewend was. Deze vier mensen, en nog velen met hen, staan haar
graag bij terwijl zij zichzelf opnieuw aan het uitvinden is, en tegelijkertijd is Lana ook een spiegel voor hen. Alrieke: ‘Je herkent de
beren op elkaars weg. Ik heb in het verleden een heftige burnout
gehad en er angsten aan overgehouden. Ik heb het gevoel dat ik
Lana begrijp als zij somber is. Dan leg ik een arm om haar heen
en vertel haar: heb vertrouwen in jezelf, het komt goed.’ Janny en
Cees wandelden laatst met haar door de wijk langs doodgewone
voortuintjes. Het was Lana die oog had voor de schoonheid van
alle schakeringen groen in die simpele tuintjes. Janny: ‘Nu kijk ik
er ook met andere ogen naar.’ Alrieke: ’Ik ben ontzettend dankbaar dat Lana in ons leven is gekomen. Ze zei een keer tegen mij:
“Met één borst ben ik niet meer mooi, wie wil mij nog?” Maar kijk
eens wat een krachtige vrouw! Voor mij is zij een voorbeeld. Ik
vind haar prachtig en noem haar altijd Beautiful.’

