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  -Welkom!
B is het blad van Borstkankervereniging Nederland. 

B is de opvolger van Mammazone. De redactie van 
Mammazone heeft jarenlang met enorme inzet belangrijk 
werk verricht voor haar lezers en daarmee een stevige basis 
gelegd voor dit nieuwe blad.

B houdt je op de hoogte van alle ontwikkelingen op het 
gebied van borstkanker. Zodat je weet wat er speelt, wat de 
mogelijkheden en de nieuwe inzichten zijn. Daarmee is B een 
mooi voorbeeld van waar Borstkankervereniging voor staat: 
het delen van kennis & ervaring.
 
Kennis geeft vertrouwen. Het is de basis van je handelen, van 
de keuzes die je maakt. Het helpt in de gesprekken met je arts 
en met de mensen om je heen. Niet alleen medische kennis, 
ook kennis over het proces waarin je bent beland. Je kijkt 
anders naar je leven, naar de relaties met de mensen om je 
heen, je werk, de natuur. En je voelt misschien dat mensen ook 
anders kijken naar jou. 

Dit proces, waarin je ongevraagd terecht bent gekomen, vraagt 
tijd en het gaat niet altijd over rozen. B laat zien hoe anderen 
het doen en hebben gedaan, wat hen heeft geholpen. 
Misschien zijn er aspecten waar je nog niet aan toe bent, maar 
je omgeving wel. Daarom is B ook voor hen. En alle artikelen 
zijn vanaf het tweede nummer, dat in september verschijnt, 
terug te vinden in het archief op onze website.

Zoveel mensen hebben de moed om hun ervaring te delen, wij 
zijn jullie daarvoor dankbaar. Wat wij doen is jullie ervaringen 
bundelen en doorgeven. Je kunt eruit halen wat jóu helpt. 
Zodat je vooruitkomt in je eigen zoektocht en je sterker voelt,  
op naar de zon! Dat is het doel van B.  

Laat ons weten of we daarin slagen want we maken dit blad 
voor jou.

Sandra Kloezen, directeur Borstkankervereniging Nederland
kloezen@borstkanker.nl  ~  www.twitter.com/sandrakloezen

PS: Kijk ook naar het digitale B Journaal op www.borstkanker.nl
waarin we iedere editie van B aankondigen!
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B voortaan in seal
Het eerste nummer van b 
is in een neutrale envelop 
verstuurd. vanaf de tweede 
editie wordt b geseald. 
Wil je het blad in een envelop 
blijven ontvangen, mail dan 
naar redactie@borstkanker.nl
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ingezonden

Echte actievoerder
Toen ik hoorde dat mijn papa en mama 
mee gingen doen met Alpe d’Huzes wilde 
ik ook graag meedoen. Mijn mama heeft 
uitgelegd wat het is en ik heb voor mijn 
verjaardag geld gevraagd om een race-
fiets te kopen. Ik wil graag iets voor an-
dere mensen doen en ik heb twee tantes 
die borstkanker hebben gehad. Ik wil 
geld inzamelen zodat ze iets aan kanker 
kunnen doen. Mijn tante moest vaak 
naar het ziekenhuis en dan kwamen mijn 
nichtjes wel eens bij ons. Ik vond dat ge-
zellig omdat we dan ook leuke dingen 
gingen doen. Maar soms waren zij heel 
stil of mijn mama had verdriet. En ik 
schrok toen mijn tante opeens kaal was. 
Eerst vond ik dat eng, maar later niet 
meer. Nu heeft ze een boek geschreven 
voor kinderen en ik heb daar ook aan 
meegeholpen. Het boek heet ‘Gewoon 

pech’ en zo heet ons team ook. Je kunt 
ook kijken op mijn actiepagina.
http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/
stijnkuijcks/stijn-kuijcks/actie.aspx
Stijn Kuijcks (10 jaar)

Beste redactie,
Ik begrijp dat er een nieuw BVN-blad 
komt, daar kijk ik naar uit. Ik wil graag 
mijn waardering uitspreken voor het ge-
weldige werk dat de redactie van de 
voormalige Mammazone jarenlang ver-
zet heeft. Met veel aandacht en plezier 
heb ik de Mammazone altijd gelezen. Ik 
wens de nieuwe redactie veel succes toe! 
Hartelijke groet, Babette Blom

Voorlichting borstprotheses
Wij kregen de volgende positieve reactie 
van een bezoeker van onze voorlichting bij 
het BorstkankerInformatieCentrum (BIC) 

in het ziekenhuis in Haarlem:
 ‘Mijn bezoek aan de borstprothese-
voorlichting heeft me veel informatie en 
praktische tips opgeleverd voor de aanschaf 
van een prothese. Het feit dat ik individuele 
voorlichting kreeg en de medewerksters uit 
ervaring spreken, maakte het voor mij een-
voudiger om mijn vragen te stellen. Het is 
immers allemaal onbekend wat je te wach-
ten staat. Ik kan het BIC zeker aanbevelen!’ 
Ondanks de discussie over prothesevoor-
lichting, bevestigt dit dat we goed bezig zijn.
Sylvia van Helvoirt en Louise de Vos,  
vrijwilligers van het BIC voor BVN

05

B-sproken

Yvettes column 
De dubbele strijd 

D it kón niet! Toen er duidelijk een knobbeltje in mijn borst 
zat, maakte ik me niet druk. Waarom zou ik borstkanker 
krijgen? Sinds mijn geboorte heb ik immers al een zware 

lichamelijke handicap en dat leek me wel genoeg. Een irreële ge-
dachte natuurlijk, maar een mens maakt zichzelf wat wijs.
Het gezicht van mijn huisarts sprak boekdelen. Angst en verdriet 
voelde ik, maar vooral woede en ongeloof. Dit kón niet. 
In de wachtkamer van de chirurg vlogen de zenuwen door 
mijn keel. Om de moed erin te houden, had ik een fleurig  
T-shirt aangedaan met een vrolijke vlinder erop. De assis-
tente riep mij binnen. ‘Wat heb jij een mooie vlinder op je 
buik’, zei ze overdreven uitbundig. Ik schrok ervan. Kreeg 
ik hier nou ook nog te maken met mensen die denken dat 
je gehandicapten als kleine kinderen moet behandelen?  
Ik had wel iets anders aan mijn hoofd!
 Een borstamputatie, chemo’s en bestralingen stonden me te 
wachten, aldus de chirurg. Ik beantwoordde zijn vragen en stelde 
de mijne. Zo te merken verstond de chirurg mij prima, ondanks 
mijn zenuwen en mijn spraakhandicap. Daarom was ik stomver- 
baasd toen ik later van mijn huisarts hoorde dat hij haar na 
dat gesprek gebeld had met de vraag of ik alles wel begreep.

Ik realiseerde me dat ik een dubbele strijd moet voeren. Eén te-
gen de borstkanker en één tegen de onkunde van medici, assis-
tenten en verpleegkundigen om met mensen met een handicap 
om te gaan. Ik wist toen nog niet wat dat voor extra ellende 
teweeg zou brengen. 

in het volgende nummer lees je meer.

meedoen 
Heb je ook iets te vertellen, op- en aanmerkin-

gen voor de redactie of wil je iets delen met 

alle lezers, laat het ons weten en mail naar: 

redactie@borstkanker.nl

‘Ik was stomverbaasd toen er 
later gebeld werd met de vraag 
of ik alles wel begreep’

over Yvette  
Yvette den brok (50) is geboren met een zware 

lichamelijke handicap. twee jaar geleden 

kreeg ze borstkanker. in deze column be-

schrijft ze voor welke verrassingen lichamelijk 

gehandicapte vrouwen komen te staan als ze 

borstkanker hebben. 

ca
rto

on

Djanko-bio:

bvn heeft vooraanstaande cartoonisten gevraagd of zij  
‘voor het goede doel’ een cartoon willen tekenen.
Djanko bijt het spits af. Hij tekent sinds 1988 cartoons, en soms 
strips, in allerlei media. Djanko illustreert ook boeken en is 
stand-up cartoonist.
www.djanko.nl

B-lachelijk
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Borstreconstructie
 
tekst: Monique lubbers ~ Foto's: Martijn de vries
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Naam: Mieke Kühnen
Leeftijd: 80 jaar
Borstamputatie in: 2003  
(eenzijdig, geen chemo, geen bestraling)
Borstreconstructie in: 2005

Ik had veel moeite met mijn bovenlijf na de 
borstamputatie. Ik was me er voortdurend 
van bewust dat ik aan één kant plat was en 

vond het lange, dikke litteken met de puntjes 
ernaast waar de krammen hadden gezeten 
afschuwelijk. Als ik me omkleedde, meed ik de 
spiegel. Ik droeg een prothese in mijn bh, dus 
de buitenwereld zag er niets van.  
 Maar ik voelde me mismaakt. Vreemd 
genoeg is er voor of na de borstamputatie niet 
met me gesproken over de mogelijkheid van 
een reconstructie. Misschien gingen ze ervan 
uit dat iemand van mijn leeftijd daar geen 
behoefte aan zou hebben. Ik las erover in een 
tijdschrift en heb toen heel snel een afspraak 
gemaakt met mijn huisarts. Hij wilde dat ik 
eerst langs ging bij de specialist die mijn borst 
had geamputeerd. Daar baalde ik van, want 
het klikte niet echt tussen ons.    
 “Mens, waar begin je aan”, was zijn 
reactie. Maar hij zag geen bezwaar, dus 
ik kon naar de plastisch chirurg. Wat een 
verademing was die man! Hij nam de tijd voor 
me, liet voor-en na-foto’s zien en legde alles 
uit. Het enige dat ik wel heel vervelend vond, 
is dat de fotograaf die de voor-en-na-foto’s 
maakte een oudere man was. Dat is toch 
raar? Ik heb dat aangegeven en volgens mij 
heeft het ziekenhuis dat veranderd. Tijdens 
de eerste operatie is er een ballonnetje onder 
de borstspier aangebracht, gevuld met zout 
water. Toen ik wakker werd, zat er dus al weer 
iets en dat gaf me een heel trots gevoel. En in 
plaats van het lelijke litteken zat er alleen nog 
maar een dun streepje. Veel pijn heb ik niet 
gehad, ook niet in de weken erna. Het ballon-
netje werd elke week bijgevuld om de huid op 
te rekken.  Na een paar maanden werd de 
siliconenprothese ingebracht en werd mijn 
andere borst verkleind omdat er anders een te 
groot verschil zou ontstaan. Mijn borsten zijn 
niet gelijk geworden, maar dat was me ook 
van tevoren gezegd. Het maakt me niets uit, 
ik ben er enorm blij mee. De tepeltatoeage is 
inmiddels verbleekt, maar ook dat maakt me 
niets uit. Ik ga toch niet naar het naaktstrand.’

B Het blad over borstkanker

‘Toen het  
ballonnetje was 
ingebracht,  
was ik al blij’

dubbelportret
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Naam: Rianne Romijn
Leeftijd: 32 jaar
Borstamputatie in: 2007  
(eenzijdig, geen chemo, geen bestraling)
Borstreconstructie in: 2011

Ik had het helemaal geaccepteerd, dat ik 
met één borst verder moest. Als ik naar het 
litteken keek, was ik trots op mijn lichaam, 

op wat het had overwonnen. Ik ging gewoon 
douchen na het sporten, zonder schaamte. Ik 
heb ook nooit vervelende reacties gehad.  
 Maar vorige zomer vond ik het ineens 
niet meer leuk dat ik geen hemdjes of T-shirts 
aan kon waarin het decolleté – wat ik dus 
niet had – te zien is. En ik had genoeg van 
de speciale prothese bh’s en bikini’s die zijn 
ontworpen voor vrouwen van boven de 50. 
Ook begon mijn obsessie voor symmetrie me 
steeds meer parten te spelen. Het litteken was 
zeker niet lelijk, maar de linker- en rechter-
kant van mijn borst waren natuurlijk wel erg 
verschillend. Uit nieuwsgierigheid heb ik een 
afspraak gemaakt bij een plastisch chirurg en 
toen ik hoorde hoe gemakkelijk het zou zijn 
om een borstreconstructie te laten doen, dacht 
ik: waarom zou ik het niet doen? In de weken 
na de eerste operatie, waarin de expander 
gevuld met zout water onder mijn borstspier 
werd geplaatst, heb ik behoorlijk veel pijn ge-
had. Tegelijkertijd vond ik het machtig mooi om 
te zien dat er weer een bobbel zat. Dat heeft 
de pijn zeker draaglijker gemaakt.  
 Toen het allemaal weer een beetje was 
genezen, moest ik elke week langskomen 
om de expander te laten bijvullen om de huid 
verder op te rekken. Sinds drie weken heb ik 
de siliconenprothese. Het ziet er nog wel een 
beetje “Pamela Anderson” uit, maar de huid 
moet nog verder oprekken. Het gaat er vanzelf 
wat natuurlijker uitzien. En mocht ik ooit mijn 
andere borst ook willen laten doen om ze meer 
gelijk te maken, dan kan dat. Maar ik ben nu 
al zo blij! Wat betreft de tepelreconstructie: 
dat wordt geen tatoeage. Er is een nieuwe 
methode waarbij poliklinisch de tepel van de 
overgebleven borst wordt gehalveerd en wordt 
gebruikt om een nieuwe tepel te maken, zonder 
dat het gevoel in de tepel wordt aangetast. Wel 
spannend, maar volgens mijn plastisch chirurg 
wordt het heel mooi. Ik geniet nu al van mijn 
nieuwe lingerie en van shirtjes met decolleté en 
ik verheug me op de zomer!’ 

B van borstkankervereniging nederland 

‘Ik verheug  
me op de zomer!’

‘ ‘
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Naam: Mieke Kühnen
Leeftijd: 80 jaar
Borstamputatie in: 2003  
(eenzijdig, geen chemo, geen bestraling)
Borstreconstructie in: 2005

Ik had veel moeite met mijn bovenlijf na de 
borstamputatie. Ik was me er voortdurend 
van bewust dat ik aan één kant plat was en 

vond het lange, dikke litteken met de puntjes 
ernaast waar de krammen hadden gezeten 
afschuwelijk. Als ik me omkleedde, meed ik de 
spiegel. Ik droeg een prothese in mijn bh, dus 
de buitenwereld zag er niets van.  
 Maar ik voelde me mismaakt. Vreemd 
genoeg is er voor of na de borstamputatie niet 
met me gesproken over de mogelijkheid van 
een reconstructie. Misschien gingen ze ervan 
uit dat iemand van mijn leeftijd daar geen 
behoefte aan zou hebben. Ik las erover in een 
tijdschrift en heb toen heel snel een afspraak 
gemaakt met mijn huisarts. Hij wilde dat ik 
eerst langs ging bij de specialist die mijn borst 
had geamputeerd. Daar baalde ik van, want 
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 “Mens, waar begin je aan”, was zijn 
reactie. Maar hij zag geen bezwaar, dus 
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B Het blad over borstkanker

‘Toen het  
ballonnetje was 
ingebracht,  
was ik al blij’

dubbelportret
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Naam: Rianne Romijn
Leeftijd: 32 jaar
Borstamputatie in: 2007  
(eenzijdig, geen chemo, geen bestraling)
Borstreconstructie in: 2011
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B van borstkankervereniging nederland 

‘Ik verheug  
me op de zomer!’

‘ ‘



08     B Het blad over borstkanker

op de hoogte
In deze rubriek vind je informatieve berichten over 
borstkanker uit binnen- en buitenland - over belangwekkend 
onderzoek, nieuwe of veranderde medicijnen, nieuws over 
verzekeringen of interessante initiatieven.  
kijk voor het laatste nieuws op www.borstkanker.nl
onder redactie van: saskia reitsma

B-richten

middel wel vergoed moet worden, omdat het een waarde-
volle aanvulling is op de bestaande behandelmogelijkheden. 
BVN vindt dat het medisch inhoudelijk oordeel van artsen, 
en niet financiële overwegingen, leidend moet zijn bij de 
behandeling van kanker. BVN heeft er samen met de Neder-
landse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en 
de Nederlandse Vereniging voor Oncologie in een brief aan 
de minster op aangedrongen dat lapatinib voor vergoeding 
in aanmerking komt.

• — Care companion – persoonlijke  
internetpagina voor mensen met kanker
Sanofi-aventis introduceerde onlangs de Care companion, 
een persoonlijke internetpagina die de patiënt 24 uur per dag 
inzicht geeft in de persoonlijke diagnose, het ziekteverloop, 
het persoonlijke behandelplan en de nazorg. Care companion 
biedt bovendien een bibliotheek met betrouwbare informatie 
over de aandoening en de behandeling. 

De afspraken met zorgverleners staan overzichtelijk op een 
rij en de patiënt kan informatie delen met naasten of lotgeno-
ten. Tot nu toe is Maastricht UMC+ het eerste en enige zieken-
huis dat Care companion inzet voor vrouwen met borstkan-
ker. Vraag bij je ziekenhuis naar de actuele stand van zaken.  
www.maastrichtaktueel.nl/care-companion-voor-vrouwen-met-
borstkanker

• —Wikioverkanker.nl
De NFK lanceerde eerder dit jaar Wikioverkanker.nl, een 
online encyclopedie die ervaringskennis bundelt van mensen 
die geraakt zijn door kanker. De wiki maakt de aanwezige 
(ervarings)kennis van kankerpatiënten, -organisaties en 
professionals toegankelijk. Het beheer is in handen van een 
patiëntenpanel, dat toezicht houdt op de kwaliteit van de 
bijdragen. Borstkankervereniging Nederland is een van de 
patiëntenorganisaties die zitting heeft in het panel.  
www.wikioverkanker.nl

• —Normen voor chirurgische  
behandeling 
De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH) heeft 
begin 2011 normen vastgesteld voor de chirurgische behande-
ling van borstkanker. Deze betreffen onder meer een gespe-
cialiseerde polikliniek, overleg tussen de betrokken medisch 
specialisten voor en na de behandeling en een minimum van 
vijftig borstkankeroperaties per ziekenhuis per jaar. 
Borstkankervereniging Nederland (BVN) juicht het toe dat de 
beroepsgroepen aangeven waaraan goede (chirurgische) borst-
kankerzorg moet voldoen. Het stellen van een minimum aantal 
borstkankeroperaties per ziekenhuis mag wat  BVN betreft 
scherper.  In de Monitor Borstkankerzorg noemt BVN 
35 operaties per chirurg als indicatie van voldoende ervaring.  
www.monitorborstkankerzorg.nl 

• —Topwetenschappers gaan  
samenwerken 
Tijdens de conferentie ‘Understanding Life’, een initiatief van 
de stichting Inspire2Live, zijn tachtig topwetenschappers van 
over de hele wereld overeengekomen gezamenlijk oplossingen 
te vinden voor het toenemend aantal kankerpatiënten en het 
gebrek aan effectieve behandelmethoden. De wetenschappers 
gaan samenwerken ten behoeve van kankeronderzoek.   
 Een van de belangrijkste resultaten van de bijeenkomst 
is het ‘personalized cancer medicine 2.0’: de ontwikkeling 
van een open innovatieplatform, waar artsen, patiënten en 
wetenschappers kunnen samenwerken aan betere screening, 
diagnoses en behandelingen. 
www.opgevenisgeenoptie.nl / www.inspire2live.org

• — BVN lobbyt voor vergoeding  
lapatinib
Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft de minis-
ter eind 2010 geadviseerd om het medicijn lapatinib niet 
op te nemen in een vergoedingsregeling. BVN vindt dat het 
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• —Nieuwe vierde druk van  
Het Borstkankerboek
Dit complete handboek geeft antwoord op alle vragen die de 
ziekte oproept. Van zelfonderzoek en diagnose tot behandeling 
en reconstructiemogelijkheden. Het boek is geschreven door 
twee chirurgen van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis 
en een journaliste in samenwerking met Pink Ribbon en BVN.
€ 27,50, ISBN 9789072219169

• —Ernstig gebrek aan goede zorg  
voor pijnpatiënten
Chronische pijn is een groot probleem: meer dan 2,2 miljoen 
Nederlanders lijden hieraan.
BVN en Pfizer blijven daarom samenwerken in het chronisch 
pijnproject ‘Pain Proposal’, waaraan ook andere patiënten-
organisaties, het Erasmus MC, Universiteit Twente en de 
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie deelnemen. Op 
www.mijnpijn.nl werd in het najaar van 2010 een enquête 
gehouden waarop bijna 10.000 mensen, waaronder borstkan-
kerpatiënten, hebben gereageerd.  
 De pijnlijke conclusies uit de enquête zijn dat pijn geen 
prioriteit is, het bij de patiënt en de behandelaar aan kennis 
ontbreekt en er bij pijnbehandeling onvoldoende wordt 
samengewerkt tussen huisartsen en ziekenhuizen. Met het 
project ‘Pain Proposal’ moet hierin de komende jaren verbe-
tering komen.  
Meer informatie over het project en het rapport van de Natio-
nale Pijnmeting zijn te vinden op www.mijnpijn.nl

• — Consulten van Care for cancer in  
basisverzekering
Sinds januari 2011 zijn de consulten van Care for cancer 
opgenomen in de basisverzekering van alle grote zorgverzeke-
raars. Care for cancer biedt met ervaren oncologieverpleeg-
kundigen individuele ondersteuning aan mensen met kanker 
en hun naasten of mantelzorgers. Zij bezoeken cliënten thuis, 
beantwoorden vragen over diagnose en behandeling en geven 
praktische tips voor de thuis- en werksituatie en voorlichting 
over aanvullende zorgmogelijkheden.
www.careforcancer.nl 

• —Werkgroep protocol hoofdhuidkoeling
Het Integraal Kankercentrum Zuid heeft een werkgroep 
opgezet voor protocollering van hoofdhuidkoeling.
Hoofdhuidkoeling wordt toegepast om haarverlies door 
chemotherapie tegen te gaan of te verminderen. Het doel is 
uniformering van de behandeling met hoofdhuidkoeling, 
zodat duidelijk wordt wanneer de behandeling aangebo-
den zou moeten worden. Op dit moment krijgt minder 
dan dertig procent van de kankerpatiënten die ervoor in 
aanmerking komt hoofdhuidkoeling aangeboden. Volgens 
KWF kunnen patiënten inmiddels bijna overal in Neder-
land terecht voor deze voorziening.  BVN participeert in de 
werkgroep van het IKZ.   
www.geefhaareenkans.nl 

• —Nieuw middel tegen botverlies door 
aromataseremmers vergoed
Sinds 1 maart 2011 wordt het nieuwe medicijn Prolia in 
Nederland vergoed voor patiënten met een afgenomen bot-
dichtheid en een verhoogd risico op botbreuken. Dit middel, 
met de werkzame stof denosumab, kan helpen de versnelde 
botafbraak door behandeling met aromataseremmers bij post-
menopauzale vrouwen te remmen. De botdichtheid kan vrij 
eenvoudig met de zogenaamde DXA-scan bepaald worden. 
Prolia heeft een gunstig effect laten zien op de botdichtheid 
en verkleint zo de kans op botbreuken door botverlies. Prolia 
wordt tweemaal per jaar als onderhuidse injectie gegeven. 

• —Arimidex® nu ook verkrijgbaar  
als Anastrozol
Ongeveer 17.000 vrouwen die borstkanker hebben of hebben 
gehad, gebruiken op dit moment Arimidex® als hormonale 
behandeling. Sinds maart 2011 zijn er ook generieke vormen 
van dit medicijn op de markt, meestal onder de naam Ana-
strozol. Arimidex® en Anastrozol hebben dezelfde werkzame 
stof maar de verpakking en tablet zien er anders uit. Bespreek 
met je arts wat dit voor je behandeling betekent.  
 Stop in ieder geval nooit je hormoonbehandeling zonder 
overleg met je arts.

B-richten

B-cijferd
Zo’n 13.500 vrouwen en 100 mannen 

krijgen jaarlijks voor het eerst borstkanker. 
23% van de vrouwen is jonger dan 50 jaar 

als de ziekte wordt ontdekt.  
borstkanker wordt steeds vaker vroeg 

ontdekt. van alle patiënten wordt 90% 
geopereerd. bij 53% daarvan is de operatie 

borstsparend. 50% van alle patiënten 
krijgt hormoontherapie voorgeschreven. 

Jaarlijks overlijden meer dan 3000 vrouwen 
als gevolg van borstkanker. Maar de 

overlevingskans bij borstkanker stijgt jaarlijks 
met ongeveer 1%. 

(bron: integraal kankercentrum nederland 2010)



08     B Het blad over borstkanker

op de hoogte
In deze rubriek vind je informatieve berichten over 
borstkanker uit binnen- en buitenland - over belangwekkend 
onderzoek, nieuwe of veranderde medicijnen, nieuws over 
verzekeringen of interessante initiatieven.  
kijk voor het laatste nieuws op www.borstkanker.nl
onder redactie van: saskia reitsma

B-richten

middel wel vergoed moet worden, omdat het een waarde-
volle aanvulling is op de bestaande behandelmogelijkheden. 
BVN vindt dat het medisch inhoudelijk oordeel van artsen, 
en niet financiële overwegingen, leidend moet zijn bij de 
behandeling van kanker. BVN heeft er samen met de Neder-
landse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en 
de Nederlandse Vereniging voor Oncologie in een brief aan 
de minster op aangedrongen dat lapatinib voor vergoeding 
in aanmerking komt.

• — Care companion – persoonlijke  
internetpagina voor mensen met kanker
Sanofi-aventis introduceerde onlangs de Care companion, 
een persoonlijke internetpagina die de patiënt 24 uur per dag 
inzicht geeft in de persoonlijke diagnose, het ziekteverloop, 
het persoonlijke behandelplan en de nazorg. Care companion 
biedt bovendien een bibliotheek met betrouwbare informatie 
over de aandoening en de behandeling. 

De afspraken met zorgverleners staan overzichtelijk op een 
rij en de patiënt kan informatie delen met naasten of lotgeno-
ten. Tot nu toe is Maastricht UMC+ het eerste en enige zieken-
huis dat Care companion inzet voor vrouwen met borstkan-
ker. Vraag bij je ziekenhuis naar de actuele stand van zaken.  
www.maastrichtaktueel.nl/care-companion-voor-vrouwen-met-
borstkanker

• —Wikioverkanker.nl
De NFK lanceerde eerder dit jaar Wikioverkanker.nl, een 
online encyclopedie die ervaringskennis bundelt van mensen 
die geraakt zijn door kanker. De wiki maakt de aanwezige 
(ervarings)kennis van kankerpatiënten, -organisaties en 
professionals toegankelijk. Het beheer is in handen van een 
patiëntenpanel, dat toezicht houdt op de kwaliteit van de 
bijdragen. Borstkankervereniging Nederland is een van de 
patiëntenorganisaties die zitting heeft in het panel.  
www.wikioverkanker.nl

• —Normen voor chirurgische  
behandeling 
De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH) heeft 
begin 2011 normen vastgesteld voor de chirurgische behande-
ling van borstkanker. Deze betreffen onder meer een gespe-
cialiseerde polikliniek, overleg tussen de betrokken medisch 
specialisten voor en na de behandeling en een minimum van 
vijftig borstkankeroperaties per ziekenhuis per jaar. 
Borstkankervereniging Nederland (BVN) juicht het toe dat de 
beroepsgroepen aangeven waaraan goede (chirurgische) borst-
kankerzorg moet voldoen. Het stellen van een minimum aantal 
borstkankeroperaties per ziekenhuis mag wat  BVN betreft 
scherper.  In de Monitor Borstkankerzorg noemt BVN 
35 operaties per chirurg als indicatie van voldoende ervaring.  
www.monitorborstkankerzorg.nl 

• —Topwetenschappers gaan  
samenwerken 
Tijdens de conferentie ‘Understanding Life’, een initiatief van 
de stichting Inspire2Live, zijn tachtig topwetenschappers van 
over de hele wereld overeengekomen gezamenlijk oplossingen 
te vinden voor het toenemend aantal kankerpatiënten en het 
gebrek aan effectieve behandelmethoden. De wetenschappers 
gaan samenwerken ten behoeve van kankeronderzoek.   
 Een van de belangrijkste resultaten van de bijeenkomst 
is het ‘personalized cancer medicine 2.0’: de ontwikkeling 
van een open innovatieplatform, waar artsen, patiënten en 
wetenschappers kunnen samenwerken aan betere screening, 
diagnoses en behandelingen. 
www.opgevenisgeenoptie.nl / www.inspire2live.org

• — BVN lobbyt voor vergoeding  
lapatinib
Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft de minis-
ter eind 2010 geadviseerd om het medicijn lapatinib niet 
op te nemen in een vergoedingsregeling. BVN vindt dat het 

09B van borstkankervereniging nederland 

• —Nieuwe vierde druk van  
Het Borstkankerboek
Dit complete handboek geeft antwoord op alle vragen die de 
ziekte oproept. Van zelfonderzoek en diagnose tot behandeling 
en reconstructiemogelijkheden. Het boek is geschreven door 
twee chirurgen van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis 
en een journaliste in samenwerking met Pink Ribbon en BVN.
€ 27,50, ISBN 9789072219169

• —Ernstig gebrek aan goede zorg  
voor pijnpatiënten
Chronische pijn is een groot probleem: meer dan 2,2 miljoen 
Nederlanders lijden hieraan.
BVN en Pfizer blijven daarom samenwerken in het chronisch 
pijnproject ‘Pain Proposal’, waaraan ook andere patiënten-
organisaties, het Erasmus MC, Universiteit Twente en de 
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie deelnemen. Op 
www.mijnpijn.nl werd in het najaar van 2010 een enquête 
gehouden waarop bijna 10.000 mensen, waaronder borstkan-
kerpatiënten, hebben gereageerd.  
 De pijnlijke conclusies uit de enquête zijn dat pijn geen 
prioriteit is, het bij de patiënt en de behandelaar aan kennis 
ontbreekt en er bij pijnbehandeling onvoldoende wordt 
samengewerkt tussen huisartsen en ziekenhuizen. Met het 
project ‘Pain Proposal’ moet hierin de komende jaren verbe-
tering komen.  
Meer informatie over het project en het rapport van de Natio-
nale Pijnmeting zijn te vinden op www.mijnpijn.nl

• — Consulten van Care for cancer in  
basisverzekering
Sinds januari 2011 zijn de consulten van Care for cancer 
opgenomen in de basisverzekering van alle grote zorgverzeke-
raars. Care for cancer biedt met ervaren oncologieverpleeg-
kundigen individuele ondersteuning aan mensen met kanker 
en hun naasten of mantelzorgers. Zij bezoeken cliënten thuis, 
beantwoorden vragen over diagnose en behandeling en geven 
praktische tips voor de thuis- en werksituatie en voorlichting 
over aanvullende zorgmogelijkheden.
www.careforcancer.nl 

• —Werkgroep protocol hoofdhuidkoeling
Het Integraal Kankercentrum Zuid heeft een werkgroep 
opgezet voor protocollering van hoofdhuidkoeling.
Hoofdhuidkoeling wordt toegepast om haarverlies door 
chemotherapie tegen te gaan of te verminderen. Het doel is 
uniformering van de behandeling met hoofdhuidkoeling, 
zodat duidelijk wordt wanneer de behandeling aangebo-
den zou moeten worden. Op dit moment krijgt minder 
dan dertig procent van de kankerpatiënten die ervoor in 
aanmerking komt hoofdhuidkoeling aangeboden. Volgens 
KWF kunnen patiënten inmiddels bijna overal in Neder-
land terecht voor deze voorziening.  BVN participeert in de 
werkgroep van het IKZ.   
www.geefhaareenkans.nl 

• —Nieuw middel tegen botverlies door 
aromataseremmers vergoed
Sinds 1 maart 2011 wordt het nieuwe medicijn Prolia in 
Nederland vergoed voor patiënten met een afgenomen bot-
dichtheid en een verhoogd risico op botbreuken. Dit middel, 
met de werkzame stof denosumab, kan helpen de versnelde 
botafbraak door behandeling met aromataseremmers bij post-
menopauzale vrouwen te remmen. De botdichtheid kan vrij 
eenvoudig met de zogenaamde DXA-scan bepaald worden. 
Prolia heeft een gunstig effect laten zien op de botdichtheid 
en verkleint zo de kans op botbreuken door botverlies. Prolia 
wordt tweemaal per jaar als onderhuidse injectie gegeven. 

• —Arimidex® nu ook verkrijgbaar  
als Anastrozol
Ongeveer 17.000 vrouwen die borstkanker hebben of hebben 
gehad, gebruiken op dit moment Arimidex® als hormonale 
behandeling. Sinds maart 2011 zijn er ook generieke vormen 
van dit medicijn op de markt, meestal onder de naam Ana-
strozol. Arimidex® en Anastrozol hebben dezelfde werkzame 
stof maar de verpakking en tablet zien er anders uit. Bespreek 
met je arts wat dit voor je behandeling betekent.  
 Stop in ieder geval nooit je hormoonbehandeling zonder 
overleg met je arts.

B-richten

B-cijferd
Zo’n 13.500 vrouwen en 100 mannen 

krijgen jaarlijks voor het eerst borstkanker. 
23% van de vrouwen is jonger dan 50 jaar 

als de ziekte wordt ontdekt.  
borstkanker wordt steeds vaker vroeg 

ontdekt. van alle patiënten wordt 90% 
geopereerd. bij 53% daarvan is de operatie 

borstsparend. 50% van alle patiënten 
krijgt hormoontherapie voorgeschreven. 

Jaarlijks overlijden meer dan 3000 vrouwen 
als gevolg van borstkanker. Maar de 

overlevingskans bij borstkanker stijgt jaarlijks 
met ongeveer 1%. 

(bron: integraal kankercentrum nederland 2010)



10     11B Het blad over borstkanker

I
edere vrouw die wordt geconfronteerd met borst- 
kanker zal vroeg of laat het woord voorbij horen  
komen: hormoontherapie. Het is een van de behan-
delopties bij borsttumoren, net als bij bijvoorbeeld 
baarmoederkanker en prostaatkanker. Hormoon-

therapie heet officieel antihormonale therapie. Je krijgt 
namelijk geen hormonen toegediend, maar een behan-
deling die de beschikbaarheid van hormonen juist ver-
mindert. Zeventig procent van de borsttumoren bij 
vrouwen is voor de groei afhankelijk van vooral het 
vrouwelijk geslachtshormoon oestrogeen. De rest van 
de tumoren groeit onder invloed van andere factoren. 
Die worden hormoonongevoelig genoemd. Het princi-
pe van hormoontherapie is: zorgen dat de tumor of de 
uitzaaiingen geen groeistimulerend geslachtshormoon 
meer krijgen. 

Langdurende bijwerkingen
Dr. Louk Beex werkte meer dan 30 jaar in het UMC 
St Radboud in Nijmegen en geldt in Nederland als 
een van de experts op het gebied van hormonale be-

handelingen. ‘Patiënten zijn vaak bang voor de neven-
effecten van chemotherapie, maar ze realiseren zich 
meestal niet dat ook hormonale therapie vervelende 
bijwerkingen kan hebben.’ De negatieve gevolgen van 
chemotherapie zijn bijna allemaal van tijdelijke aard. 
Alle celdeling wordt geremd, waardoor onder meer 
haargroei, vorming van slijmvliezen en de bloed-
aanmaak stil komen te liggen. Dat geeft allerlei nare 
bijwerkingen. Stopt die behandeling na ongeveer zes 
maanden, dan komen deze processen weer op gang 
en verdwijnen de klachten. Hormoontherapie duurt 
vaak veel langer dan chemotherapie, waardoor de 
bijwerkingen ervan dus ook langer aanhouden. 

Een hormonale behandeling welke gericht is tegen 
kankercellen die zich bij presentatie van de borstkanker 
mogelijk al door het lichaam hebben verspreid duurt 
meestal vijf jaar, maar kan zelfs oplopen tot tien jaar. Hoe 
lang een behandeling zal duren, hangt mede af van de 
kans op terugkeer van de ziekte. Al die jaren van de be-
handeling heb je een tekort aan (het effect van) oestrogeen 
in je lichaam. Als je nog niet in de overgang was, betreft >>

de medische les 

Hormoon- 
therapie: bij ieder  
individu anders

Wanneer je wordt geconfronteerd met borstkanker, is 
de kans groot dat een van de mogelijke behandelingen 
hormoontherapie is. Hoe werkt hormoontherapie? Wie 
komt ervoor in aanmerking? Welke verschillende vormen 
hormoontherapie zijn er en wat zijn de bijwerkingen?
tekst: Jop de vrieze ~ Foto: Janus van den eijnden ~ illustratie: Deborah van der schaaf

B van borstkankervereniging nederland 

‘Met deze illustratie heb ik het “stoppen van groei” op 
een natuurlijke manier willen verbeelden. Dat is wat 
hormoontherapie kort gezegd inhoudt. ik heb pioenrozen 
ingevroren en dat leverde prachtige ijsbloemen op.’
www.deborahvanderschaaf.nl
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B van borstkankervereniging nederland 

Louk Beex

>>

Minibiografie louk beex 
≥ Dr. beex was als endocrinoloog, later als 

medisch oncoloog, werkzaam in het universitair 

Medisch Centrum st radboud nijmegen, vooral 

op het terrein van de endocriene oncologie. en-

docrinologie houdt zich bezig met de chemische 

boodschappers van het lichaam, de hormonen, 

en de stofwisseling. binnen de endocrinologie 

vormen patiënten met borstkanker de grootste 

groep. naast klinisch werk was louk beex na-

tionaal en internationaal betrokken bij hieraan 

gerelateerd onderzoek met name op het gebied 

van borstkanker. ook na zijn pensionering in 

2005 is hij actief gebleven op dit vakgebied.

dat (tijdelijke) onvruchtbaarheid en overgangsklachten. 
Dat is overigens bij chemotherapie als (blijvende) bijwer-
king soms ook het geval. Als je wel al in de overgang was, 
kunnen de overgangsklachten versterken. Afhankelijk 
van het soort therapie kun je last krijgen van bijwerkingen 
die verderop in dit artikel beschreven worden. 

Wie welke bijwerking krijgt is nauwelijks te voor-
spellen. Beex: ‘De mate van bijwerkingen loopt sterk 
uiteen. Sommige vrouwen lopen fluitend door de behan-
deling heen, anderen geven het al snel op of gaan van het 
ene naar het andere middel vanwege hun zware klach-
ten.’ Een van de mogelijke bijwerkingen, botontkalking 
is volgens Beex tegenwoordig te voorkomen. Voldoende 
beweging, inname van calcium en vitamine D zijn daar-
bij stap een, eventueel gevolgd door een behandeling met 
botontkalkingsremmers zoals bisfosfonaten. Er wordt 
veel onderzoek gedaan naar de behandeling en het voor-
komen van bijwerkingen, omdat deze bijwerkingen gro-
te invloed kunnen hebben op je kwaliteit van leven.

Grotere genezingskans door hormoontherapie
Screening met behulp van mammografieën en optimale 
nabehandeling hebben de kans op genezing van vijftig 

procent rond 1975 verhoogd naar zeventig procent nu. 
Voor sommige vrouwen, bij wie de tumor nog 

goed luistert naar oestrogeen, is dat percentage nog een 
stuk hoger. Een patholoog kan na je borstoperatie be-
palen hoe kwaadaardig je verwijderde tumor was. Die 
karakteristieken zijn evenals je leeftijd bepalend voor 
je perspectieven. Beex noemt de Engelstalige website  
www.adjuvantonline.com. Op deze site kun je samen 
met je arts deze gegevens invoeren, waarna het program-
ma een inschatting geeft van je kansen op het terugkomen 
van de borstkanker met en zonder nabehandeling met 
hormoontherapie en/of chemotherapie. Op basis van die 
gegevens kun je in overleg met je arts het besluit nemen: 
wel of geen nabehandeling, en welke nabehandeling. 

Het is lastig om een goed beeld te krijgen van de 
voor- en nadelen van hormonale behandelingen en de 
verschillen tussen de diverse behandelingen. Bovendien 
weet je niet van tevoren welke bijwerkingen je zult krij-
gen en nadenken over mogelijke behandelingen van 
deze bijwerkingen is dan helemaal ingewikkeld. 

We zetten op een rij wat hormoontherapie is, hoe 
het werkt, welke typen hormoonbehandelingen er nu 
zijn en wat de bijwerkingen zijn.

‘Patiënten zijn vaak bang voor de 
neveneffecten van chemotherapie, 
maar ze realiseren zich meestal niet dat 
ook hormonale therapie vervelende 
bijwerkingen kan hebben.’
louk beex

‘Zeventig procent van de borsttumoren 
bij vrouwen is voor de groei 
afhankelijk van vooral het vrouwelijk 
geslachtshormoon oestrogeen.’
louk beex

Uitgezaaid
≥ Hormonale behandeling kan ook worden ingezet om 

nog hormoongevoelige uitzaaiingen van de borsttumor in 

bijvoorbeeld de lever, longen of botten te onderdrukken. 

Helemaal genezen is in dat geval niet meer mogelijk. 

vijf procent van de vrouwen heeft bij de eerste diagnose al 

uitzaaiingen buiten de borst en de oksel. De eerste voor-

keursbehandeling bij uitzaaiingen van een hormoon-

gevoelige tumor na de overgang is een aromataseremmer.

voor de overgang is dat een combinatie van tamoxifen en 

een lH/rH analoog. De behandelduur is meestal korter dan 

adjuvante behandeling, vooral afhankelijk van het meetbare 

effect en de bijwerkingen. ook hier hangen de keuzes tussen 

verschillende behandelingsmogelijkheden vooral af van de 

uitgebreidheid van de uitzaaiingen, de menopauzestatus en 

de te verwachten bijwerkingen.

Man komt ook in aanmerking

≥ Bij mannen komt borstkanker honderd keer minder vaak 

voor dan bij vrouwen. In principe is de prognose bij man-

nen hetzelfde als bij vrouwen, maar omdat bij hen de kan-

ker vaak later wordt ontdekt, is hun overlevingspercentage 

iets lager. ook bij mannelijke borstkanker speelt oestrogeen 

een belangrijke rol. 

ongeveer 85 procent van de borsttumoren bij mannen is 

gevoelig voor oestrogeen. oestrogeen wordt ook bij man-

nen door aromatase gevormd uit androgenen. androgenen 

worden bij de man gemaakt in de testikels en de bijnierschors. 

vroeger werden vaak de testikels verwijderd om de andro-

geenproductie en daarmee die van oestrogenen te remmen. 

tegenwoordig wordt daarvoor in de plaats meestal tamoxifen 

of een vergelijkbaar middel, of lH/rH analogen gegeven. 

aromataseremmers lijken minder goed aan te slaan wanneer 

de testikels niet zijn verwijderd of stilgelegd, mogelijk omdat ze 

bij mannen, net als bij premenopauzale vrouwen, de vorming 

van oestrogeen te weinig tegengaan. 

Hoe werkt hormoontherapie?
Gezond borstweefsel groeit onder invloed van vooral 
het vrouwelijk geslachtshormoon oestrogeen. Oestro-
geen wordt voor de overgang (dat heet premenopauzaal) 
voornamelijk geproduceerd door de eierstokken. 

Na de overgang (postmenopauzaal) is de oestro-
geenspiegel flink lager. De productie komt dan tot stand 
uit mannelijke geslachtshormonen, androgenen, die in 
bijnierschors en de eierstokken worden geproduceerd 
en vervolgens door zogeheten aromatasen worden om-
gezet tot oestrogenen. Borstkanker kan net als normaal 
borstklierweefsel, voor groei afhankelijk zijn van oestro-
genen. Door de hoeveelheid van oestrogenen die de tu-
mor bereikt te verminderen, zal verdere groei uitblijven 
en kunnen de (kanker)cellen afsterven. Dat geldt voor de 
plek waar je tumor zat maar ook voor kankercellen die 
zich eventueel al door het lichaam hebben verspreid. Als 
hormoontherapie aanvullend (adjuvant) gegeven wordt, 
is het effect van de behandeling niet meetbaar, omdat 
eventuele uitzaaiingen te klein zijn om waar te nemen. 

Vóór de overgang is de eenvoudigste manier om 
de aanvoer van oestrogeen te remmen het verwijderen 
van de eierstokken. Dit is onomkeerbaar, je komt defi-
nitief in de overgang. Een alternatief is de oestrogeen-
productie van de eierstokken tijdelijk stil te leggen door 
injecties met zogeheten LH/RH analogen, bijvoorbeeld 
busereline (Suprefact), leuproreline (Lucrin), gosereline 
(Zoladex). 

Een ander middel, tamoxifen, probeert te voorko-
men dat oestrogeen de tumor bereikt. Het hormoon 
bindt aan de cellen als een sleutel in een slot. Tamoxifen 
lijkt op het hormoon en gaat in het slotje zitten, waar-
door het hormoon dat niet meer kan doen. 

Aromataseremmers zijn erop gericht te voor-
komen dat oestrogenen door aromatase worden 
gevormd uit de voorlopers daarvan: androgenen. 

Aromataseremmers zijn alleen geschikt voor postme-
nopauzale vrouwen en zijn vaak iets effectiever dan 
middelen zoals tamoxifen. Zoals voor alle behande-
lingen tegen kanker geldt, kunnen de cellen ongevoe-
lig worden voor de toegepaste therapie. Dit is alleen 
waarneembaar als tijdens de behandeling groei van 
de tumor wordt vastgesteld. In dat geval zal de arts 
de behandeling willen wijzigen in bijvoorbeeld een 
van de andere vormen van hormoontherapie. 

Wat kiezen de meeste mensen?
In de praktijk kiezen patiënten met hormoongevoelige 
borstkanker zonder uitzaaiingen vaak voor een ge-
combineerde adjuvante hormonale therapie. Voor de 
overgang: tamoxifen, vijf jaar, met of zonder uitscha-
keling van de eierstokfunctie. Na of tijdens de over-
gang: twee of drie jaar tamoxifen, gevolgd door drie 
of twee jaar aromataseremmers (in totaal vijf jaar). 
Deze volgorde is effectief en verdeelt de verschillende 
bijwerkingen van beide middelen. Ook behandeling 
met alleen aromataseremmers of tamoxifen geduren-
de vijf jaar is mogelijk. 
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Hormoontherapie kort en bondig

≥ De arts kan vaststellen of jouw tumor groeit onder invloed van 

oestrogeen en dus gevoelig kan zijn voor hormoontherapie. 

Dat geldt voor zeventig procent van de borsttumoren.

als je geen uitzaaiingen hebt, kan hormoontherapie (gecombi-

neerd met chemotherapie) borstkanker helpen genezen. Deze 

‘adjuvante’ hormonale behandeling duurt meestal vijf jaar.

adjuvante hormoontherapie wordt meestal na operatie, bestra-

ling en chemotherapie gegeven.

De behandeling wordt mede bepaald door of je voor (premeno-

pauzaal) of na (postmenopauzaal) de overgang bent.

Wanneer je uitzaaiingen hebt, wordt hormoontherapie palliatief 

gegeven, dat wil zeggen: gericht op het verminderen van moge-

lijke klachten, een goede kwaliteit van leven en levensverlenging. 

Er zijn 2 hoofdgroepen binnen de hormoonbehandeling: 

1.  behandeling gericht op vermindering van hormoonspiegels. 

Daarbij behoren het verwijderen of stilleggen van de eierstok-

ken, en voor postmenopauzale vrouwen het geven van aroma-

taseremmers die voorkomen dat oestrogeen wordt gevormd.

2.  behandeling die voorkomt dat oestrogeen de kankercellen 

bereikt, zoals tamoxifen.

op www.adjuvantonline.com kun je berekenen wat je kansen op 

genezing zijn met en zonder hormoontherapie en chemotherapie. 

Het is wijs om, als je naar deze site kijkt, dit samen met je arts te 

doen zodat de arts een en ander kan toelichten. 

≥  Meer informatie: www.borstkanker.nl/hormoontherapie

Bij postmenopauzale vrouwen met okselklieruitzaaiin-
gen die vijf jaar hormoontherapie hebben gekregen, is 
het soms zinvol om daar nog drie jaar aromataserem-
mers op te laten volgen. Adjuvant betekent aanvullend 
en vindt plaats na de operatie, bestraling en eventuele 
chemotherapie. Neo-adjuvante hormoontherapie, met 
als doel verkleining van de tumor vindt plaats voor de 
operatie, maar dat wordt, in tegenstelling tot neo-adju-
vante chemotherapie, nog niet vaak toegepast. De keuze 
van de behandeling hangt af van de uitgebreidheid en de 
hormoongevoeligheid van de tumor, de leeftijd en de me-
nopauzestatus en de te verwachten bijwerkingen.

Wat te doen tegen bijwerkingen van hormoontherapie?
Hormoontherapie kan allerlei bijwerkingen hebben 
omdat zij de hormoonhuishouding van je hele lichaam 
beïnvloedt en bovendien duurt de behandeling vele ja-
ren. Van te voren is niet te voorspellen wie last krijgt van 
welke bijwerking en in welke mate. Veel voorkomende 
bijwerkingen zijn overgangsklachten (opvliegers, droge 
slijmvliezen, minder zin in vrijen, menstruatieverande-
ringen of stoppen van de menstruaties), vaginaal bloed-
verlies, hoofdpijn, gewichtstoename, vocht vasthouden, 
dunner wordend haar, gewrichtspijnen en mogelijk enige 
verstrooidheid of geheugenklachten. Langdurig tekort 
aan oestrogenen leidt tot botontkalking. Langdurig ge-
bruik van tamoxifen kan de kans op baarmoederkanker 
en trombose vergroten. 

Belangrijk is dat je iedere bijwerking bespreekt met 
je arts zodat bekeken kan worden of de toegepaste dosis 
aangepast moet worden of dat je over moet stappen naar 
een ander middel. Diverse onderzoeken laten zien dat 
voldoende bewegen en een actieve leefwijze een gunstig 
effect hebben op een aantal bijwerkingen. En, er komen 
steeds meer middelen beschikbaar die de bijwerkingen 
van hormoontherapie tegengaan en zelfs kunnen voor-
komen. Zoals al genoemde middelen tegen botontkal-
king en middelen tegen opvliegers. Onderzoek om de 
bijwerkingen verder tegen te gaan is in volle gang.  

B van Borstkankervereniging Nederland 15

‘Ongeveer vier maanden na de dood van Alexandra 
had ik een goede vriendin over de vloer. aan de keu-
kentafel hadden we het over de laatste dagen van alexan-
dra. ik vertelde haar over hoe zij steeds verder wegzakte in 
een diepe slaap en dat ik op een nacht naast haar lag in 
het ziekenhuis en zei: “je hebt zo hard gevochten, je mag nu 
van mij”. alexandra reageerde daar niet echt op, maar de 
volgende nacht, een donderdag, had ze ineens haar ogen 
wijd open en zei ze: “ik doe het op mijn manier”. De eerstvol-
gende dinsdag is ze ’s nachts overleden. De verpleegkun-
dige maakte mij wakker en ik zag dat ze zich naar mij toe 
had omgedraaid. Ze is gestorven met een prachtige en ont-

zettend lieve glimlach op haar lippen. Het vreemde was dat 
alexandra zich helemaal niet meer kon omdraaien. Daar 
had ze hulp bij nodig. toch heeft ze dat die nacht gedaan. 
Die vriendin vond dat heel mooi. ik was verbaasd en vroeg: 
“Hoezo mooi?” “omdat ze inderdaad haar eigen moment 
heeft gekozen”, zei die vriendin. Pas toen besefte ik dat ook. 
ik voelde me intens verdrietig, het volgende moment was 
ik woest op mezelf omdat ik alexandra’s bedoeling pas na 
zo lang door had. nu kijk ik met veel liefde naar dat laatste 
beeld van haar terug. Ze is op een manier gestorven zoals 
ze was: zelfstandig en tot op het laatste moment hield ze de 
regie in eigen hand. ik ben enorm trots op haar.’ 

ik doe het 
op mijn 
manier

Champal Gijzen (40) verloor vorig jaar zomer zijn vrouw Alexandra 
van Geleuken aan borstkanker. Zij hebben een zoon, Thom (8). 
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Op 1 april 2009 – geen grapje – kreeg Irene Jansen (51) van 
haar huisarts te horen dat ze borstkanker vermoedde. Het 
was het begin van een heftig jaar, niet alleen voor haarzelf, 
maar voor het hele gezin. In driekwart jaar tijd kreeg ze zes 
chemo’s, een operatie en een serie bestralingen. Nu hun leven 
weer in rustiger vaarwater is gekomen, schuiven we bij ze aan 
voor een terugblik.
tekst: Monique lubbers ~ Foto: suzanne blanchard

We hebben vooral over 
de kinderen gepraat, 
niet zozeer over onszelf

B-trokken 

‘D
aar zit ik bijna nooit, maar oké’, grinnikt 
zoon Bart (15) als de fotograaf hem vraagt 
op een andere plek aan tafel te gaan zitten. 
Dochter Iris (17) verstuurt nog snel even 

een sms met haar Blackberry. Het enige gezinslid dat 
ontbreekt, is hun broer Dirk (13), die met een vriendje 
mee is op wintersport. Dit is niet de eerste keer dat ze 
praten over de periode dat hun moeder ziek was. In 
het boek “Ben effe weg, Borstkanker in een puberge-
zin” (zie kader) deden ze ook hun verhaal.
 ‘Heel belangrijk voor ons in dit hele proces, was dat 
het leven van de kinderen zoveel mogelijk gewoon door 
zou gaan’, begint Rob Boogaard (50), Irene’s man. ‘Dat 
klinkt misschien als een cliché, maar het gaf ons veel rust 
dat ze hun eigen ding bleven doen. De meeste van de ge-
sprekken die Irene en ik voerden toen ze ziek was, gingen 
ook over de kinderen: heb je zus met Iris besproken,heb 
je zo voor Dirk geregeld, dat soort dingen.’

‘We hebben inderdaad niet veel met elkaar over 
onszelf gepraat’, beaamt Irene. ‘Misschien had dat wel 
gemoeten, maar toen ik ziek was had ik eigenlijk maar 
energie voor twee dingen: mezelf en de kinderen. En 
dat gold ook voor Rob.’

‘We hebben een paar jaar lang vooral overleefd in plaats 
van geleefd’, gaat Rob verder. ‘Een half jaar voordat bij 
Irene de diagnose werd gesteld, heb ik een openhartope-
ratie ondergaan vanwege een erfelijke hartaandoening. 
Op het moment dat zij ziek werd, was ik daar eigenlijk 
nog niet van hersteld. We vielen van het één in het ander. 
Bovendien had ik een eigen bedrijf dat ik tijdens de fi-
nanciële crisis draaiende moest houden. ‘s Nachts lag ik 
te malen, dus ik sliep slecht. Ik heb zonder schroom de 
hulp ingeroepen van anderen, bijvoorbeeld om voor ons 
te koken of de kinderen ergens heen te brengen. Men-
sen waren blij dat ze iets voor ons konden doen en ook 
dat we zelf aangaven wat we nodig hadden. Pas sinds 
een half jaar heb ik het gevoel dat alles weer een beetje 
normaal is en nu beginnen we te zien dat we elkaar een 
beetje zijn kwijtgeraakt de afgelopen jaren.’ 
 Irene knikt. ‘We hebben ons ziekteproces -Rob 
het zijne en ik het mijne- toch wel als eenzaam erva-
ren. Ik bedoel: de kinderen gingen naar school, Rob 
ging naar zijn werk en ik lag hier strontziek te zijn. 
En voor Rob was het precies zo toen hij ziek was. 
Het is niet zo gemakkelijk om elkaar daarna weer te 
vinden en vast te houden.’ 

Van links naar rechts
Rob Boogaard (50) en Irene Jansen (51), Bart (15)) en Iris (17). Dirk (13) ontbreekt op de foto’s.

‘Heel belangrijk voor ons was dat het 
leven van de kinderen zoveel mogelijk 
door zou gaan. Het gaf ons rust dat ze 
hun eigen ding bleven doen.’
rob boogaard

>>
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De bom barst
‘Mijn moeder vertelde het nieuws net voor ik naar 
voetbaltraining moest’, herinnert Bart zich. ‘Ik was ge-
schrokken en heb het meteen aan Hidde verteld, een 
vriend van me. Zijn moeder had ook borstkanker en 
was op dat moment net klaar met de behandeling. Hij 
wist dus precies wat er ging gebeuren.’
 Iris: ‘Toen mama het vertelde, dacht ik wel meteen 
“ze zal toch niet doodgaan”. Maar mijn vriendinnen 
zeiden dat ik niet moest vergeten dat mama de best 
te behandelen vorm had en dat het allemaal heus wel 
goed zou komen. Dat hielp. Ik had het er liever met 
mijn vriendinnen over dan met mijn ouders. Ik wilde 
me denk ik toch een beetje sterk houden voor hen.’
 Irene: ‘De kinderen zijn er alledrie anders mee om-
gegaan, althans naar ons toe. Iris trok echt naar haar 
vriendinnen toe en liet tegenover ons niet zoveel los. 
Bart is heel open, dus hij deelde wel wat er in hem om-
ging. En Dirk probeerde vaak iets liefs voor me te doen. 
Me een kopje thee brengen bijvoorbeeld of even bij me 
gaan zitten. Onderling hebben ze er volgens mij niet zo-
veel over gesproken.’
 ‘Nou soms wel hoor, als je een chemo had gehad 
bijvoorbeeld’, zegt Bart. ‘Of als je weer eens chagrijnig 
was’, lacht Iris.
 Rob: ‘Irene is naar buiten toe altijd heel positief, ik 
denk ook om het voor zichzelf dragelijker te maken. 
Maar van binnen is het wel eens anders.’
‘Tijdens de vakantie in Frankrijk hadden we een beetje 
ruzie en toen werd mama heel boos’, vertelt Bart. ‘Ze 

riep dat dit misschien wel de laatste vakantie was , de 
laatste zomer. Een half jaar lang had ze volgehouden 
dat alles goed zou komen en toen barstte de bom.’
 ‘Fysiek gaat het goed met me’, reageert Irene, ‘ik 
ben voor tachtig, negentig procent weer de oude. Maar 
tussen de oren is het soms nog steeds een gevecht. Twee 
weken geleden overleed een goede kennis aan borst-
kanker. Dat hakt erin. Dan komen weer die stemmetjes 
die zeggen “het kan zomaar anders lopen” en “waarom 
leef ik wel en zij niet meer”. Ik probeer het maximale 
uit het leven te halen en laat geen feestje voorbij gaan, 
al schept dat ook wel de nodige onrust. Later is nu. Dat 
besef is alleen maar sterker geworden.’ 

irenes boek (en dat van rob, iris, bart, Dirk...)  
vanaf de diagnose tot na de laatste bestraling hield irene Jansen 

familieleden en vrienden via e-mails op de hoogte van hoe het haar 

en haar gezin verging. irene: ‘Dat mailen kan ik iedereen die dit pro-

ces in gaat aanbevelen. Het voorkomt dat je honderd keer hetzelfde 

verhaal moet vertellen: als je mensen tegenkomt in de supermarkt 

kun je het dus over iets anders hebben. bovendien was het fijn om 

af en toe alles op te schrijven.’ irene’s e-mails zijn gebundeld in het 

boek “ben effe weg, borstkanker in een pubergezin” (€ 17,95, isbn: 978-90-816195-1-6). 

behalve irene’s e-mails bevat het boek interviews met onder meer haarzelf, haar drie 

kinderen, man, buurvrouw, moeder en coach. een mooi en eerlijk verslag dat de bele-

ving van het ziekteproces vanuit verschillende perspectieven belicht.

‘Pas sinds een half jaar is 
alles weer normaal en nu 
zien we dat we elkaar een 
beetje zijn kwijtgeraakt’ 
rob boogaard

Irene: ‘Ik probeer 
het maximale uit 
het leven te halen.’

erfelijk belast: goede 
zorg zonder kopzorg
De zorgstandaard voor erfelijke borst- en eierstokkanker van BVN  
Bij de een is het een vermoeden, bij de ander een wetenschappelijk 
vastgesteld feit. In welke fase je ook bent: er komt veel op je af als je 
ontdekt dat je mogelijk drager bent van het BRCA1- of BRCA2-gen 
dat verantwoordelijk is voor een verhoogd risico op borstkanker 
en eierstokkanker. BVN werkt aan een zorgstandaard op dit terrein 
voor artsen en andere behandelaars.
tekst: Jac. Janssen

Wat heb ik aan een zorgstandaard?
Door de zorgstandaard kun je straks overal in 
het land rekenen op dezelfde soort en kwali-
teit van zorg bij erfelijke borst- en/of eierstok-
kanker. Een zorgstandaard beschrijft waar-
aan goede zorg in dit geval moet voldoen. 
Daarin is de ervaring van (mogelijke) patiën-
ten meegenomen.

Waarom deze zorgstandaard voor erfelijke 
borst- en eierstokkanker?
Mensen met (mogelijke) erfelijke aanleg voor 
borst- en eierstokkanker en zorgverleners ont-
lenen straks houvast aan deze zorgstandaard. 
De standaard is bedoeld voor artsen en ver-
pleegkundigen. Mogelijk komt er later ook nog 
een patiëntenversie. In welke fase van diag-
nose, behandeling en nazorg je ook bent: in 
de standaard kun je vinden welke zorg je mag 
verwachten. Zoiets bestaat nu nog niet.
 Door je eigen ervaringen door te geven, 
werk je bovendien mee aan het verwoorden 
van de norm voor goede zorg. Ook dat is nieuw.

Wat betekent die zorgstandaard straks 
voor mij in de praktijk?
Hij kan je meer inzicht geven in de keuzes 
en dilemma’s die bij de diverse fasen tot het 
vaststellen van erfelijke belasting horen. Zo 
kun je je beter voorbereiden, bijvoorbeeld 
op het gesprek met je arts. Iedereen die mo-
gelijk erfelijk belast is, verdient toegang tot 
goede zorg. De standaard maakt duidelijk 
wat dat inhoudt.

Hoe komt de zorgstandaard erfelijke borst- 
en eierstokkanker tot stand?
BVN vormt samen met beroepsverenigingen 
de Commissie Zorgstandaard. De BVN-werk-
groep Erfelijke Borst- en Eierstokkanker brengt 
haar jarenlange ervaring in bij deze commis-
sie en werkt ook mee aan de definitieve tekst 
van de standaard. Wat patiënten vinden wordt 
duidelijk uit onze achterbanraadpleging. Een 
enquête (zie kader) is daarvan het eerste on-
derdeel. Het helpt als je de moeite neemt je 
ervaring met ons te delen door de enquête in 
te vullen.

Wat komt er allemaal in te staan?
In de standaard staat welke zorg in de ver-
schillende fasen gegeven moet worden: van 
de herkenning, de diagnose door een DNA-
test, de zorg tijdens het besluit om al dan niet 
te screenen en preventief in te grijpen, tot de 
behandeling en de nazorg. De standaard ba-
seert zich op bestaande richtlijnen.

Moet ik straks met deze zorgstandaard in 
de hand naar mijn arts stappen?
Dat hoeft niet, de zorgstandaard is bedoeld 
voor artsen en verpleegkundigen. Het lijkt BVN 
wel handig dat er snel een patiëntenversie 
komt die je bijvoorbeeld kunt gebruiken als 
checklist in je gesprek met de arts of andere 
zorgverleners. 

Wanneer is de zorgstandaard klaar?
Zomer 2012.

Wat als ik nu al zorg nodig heb vanwege 
mijn genafwijking?
Raadpleeg de website www.brca.nl van 
Borstkankervereniging Nederland. Sommige 
ziekenhuizen geven ook informatie in folders 
of op hun eigen website. Uiteraard kun je ook 
contact opnemen met je huisarts of andere 
behandelaar.

B-last 

enquête zorgstandaard:   
doe mee! 
Jouw ervaringen als mogelijke genmutatie-

drager van het brCa1- of brCa2-gen kunnen 

bijdragen aan een zorgstandaard voor deze 

doelgroep. bvn gebruikt die ervaringen namelijk 

bij het opstellen van de zorgstandaard die 

beschrijft waaraan goede zorg moet voldoen. 

alle partijen in de zorg winnen hiermee aan 

duidelijkheid en houvast. 

vul daarom de enquête in en deel jouw erva-

ringen met het zorgtraject met ons. Zo helpen 

jouw ervaringen uiteindelijk mee om de norm te 

stellen voor goede zorg. Zij die na jou komen, 

zullen daarvan profiteren.

vanaf april 2011 staat de enquête op  

www.borstkanker.nl en op www.brca.nl, de site 

voor erfelijk belasten. op 21 mei 2011 is er een 

themamiddag “Jong en brCa” in utrecht.

Houd dus de aankondigingen op www.brca.nl 

in de gaten!
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B-trokken

De bom barst
‘Mijn moeder vertelde het nieuws net voor ik naar 
voetbaltraining moest’, herinnert Bart zich. ‘Ik was ge-
schrokken en heb het meteen aan Hidde verteld, een 
vriend van me. Zijn moeder had ook borstkanker en 
was op dat moment net klaar met de behandeling. Hij 
wist dus precies wat er ging gebeuren.’
 Iris: ‘Toen mama het vertelde, dacht ik wel meteen 
“ze zal toch niet doodgaan”. Maar mijn vriendinnen 
zeiden dat ik niet moest vergeten dat mama de best 
te behandelen vorm had en dat het allemaal heus wel 
goed zou komen. Dat hielp. Ik had het er liever met 
mijn vriendinnen over dan met mijn ouders. Ik wilde 
me denk ik toch een beetje sterk houden voor hen.’
 Irene: ‘De kinderen zijn er alledrie anders mee om-
gegaan, althans naar ons toe. Iris trok echt naar haar 
vriendinnen toe en liet tegenover ons niet zoveel los. 
Bart is heel open, dus hij deelde wel wat er in hem om-
ging. En Dirk probeerde vaak iets liefs voor me te doen. 
Me een kopje thee brengen bijvoorbeeld of even bij me 
gaan zitten. Onderling hebben ze er volgens mij niet zo-
veel over gesproken.’
 ‘Nou soms wel hoor, als je een chemo had gehad 
bijvoorbeeld’, zegt Bart. ‘Of als je weer eens chagrijnig 
was’, lacht Iris.
 Rob: ‘Irene is naar buiten toe altijd heel positief, ik 
denk ook om het voor zichzelf dragelijker te maken. 
Maar van binnen is het wel eens anders.’
‘Tijdens de vakantie in Frankrijk hadden we een beetje 
ruzie en toen werd mama heel boos’, vertelt Bart. ‘Ze 

riep dat dit misschien wel de laatste vakantie was , de 
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dat alles goed zou komen en toen barstte de bom.’
 ‘Fysiek gaat het goed met me’, reageert Irene, ‘ik 
ben voor tachtig, negentig procent weer de oude. Maar 
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kanker. Dat hakt erin. Dan komen weer die stemmetjes 
die zeggen “het kan zomaar anders lopen” en “waarom 
leef ik wel en zij niet meer”. Ik probeer het maximale 
uit het leven te halen en laat geen feestje voorbij gaan, 
al schept dat ook wel de nodige onrust. Later is nu. Dat 
besef is alleen maar sterker geworden.’ 

irenes boek (en dat van rob, iris, bart, Dirk...)  
vanaf de diagnose tot na de laatste bestraling hield irene Jansen 
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rob boogaard
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het maximale uit 
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tekst: Jac. Janssen
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duidelijk uit onze achterbanraadpleging. Een 
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ervaring met ons te delen door de enquête in 
te vullen.
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In de standaard staat welke zorg in de ver-
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de herkenning, de diagnose door een DNA-
test, de zorg tijdens het besluit om al dan niet 
te screenen en preventief in te grijpen, tot de 
behandeling en de nazorg. De standaard ba-
seert zich op bestaande richtlijnen.

Moet ik straks met deze zorgstandaard in 
de hand naar mijn arts stappen?
Dat hoeft niet, de zorgstandaard is bedoeld 
voor artsen en verpleegkundigen. Het lijkt BVN 
wel handig dat er snel een patiëntenversie 
komt die je bijvoorbeeld kunt gebruiken als 
checklist in je gesprek met de arts of andere 
zorgverleners. 

Wanneer is de zorgstandaard klaar?
Zomer 2012.

Wat als ik nu al zorg nodig heb vanwege 
mijn genafwijking?
Raadpleeg de website www.brca.nl van 
Borstkankervereniging Nederland. Sommige 
ziekenhuizen geven ook informatie in folders 
of op hun eigen website. Uiteraard kun je ook 
contact opnemen met je huisarts of andere 
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Waarom krijg ik  
geen MammaPrint?
MammaPrint is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws geweest. 
Het zou de kans op uitzaaiingen van borstkanker voorspellen. 
Maar wat houdt de test precies in? En is deze geschikt  
voor iedereen? We vragen het Carolien Smorenburg  
van Medisch Centrum Alkmaar.
tekst: Mirjam bedaf ~ Foto: Frits de beer

‘In Nederland krijgt 75 procent van de 
vrouwen met borstkanker een nabehan-

deling met chemotherapie. Voor een deel 
van deze vrouwen is zo’n zware behande-
ling niet nodig’, stelt dr. Carolien Smoren-
burg van Medisch Centrum Alkmaar. ‘Het is 
een behandeling met vervelende bijwer-
kingen en mogelijk negatieve gevolgen. 
Daarom is een goede selectie van patiënten 
die baat zullen hebben bij aanvullende 
chemotherapie heel belangrijk.’ In eerste 
instantie bestaat de behandeling van 
borstkanker uit het operatief verwijderen 
van de tumor met eventueel aansluitend 
bestralingen. Soms is echter aanvullende 
behandeling in de vorm van chemothera-
pie nodig, om mogelijke (nog onzichtbare) 
uitzaaiingen te vernietigen en terugkeer van 
de ziekte te voorkomen. Maar wanneer is 
aanvullende chemotherapie nu wel of niet 
noodzakelijk? ‘De kans op uitzaaiingen is 
niet voor iedere patiënt gelijk en hangt sterk 
af van factoren zoals leeftijd van de patiënt, 
tumorgrootte, hormoongevoeligheid en het 
aantal aangedane lymfklieren. Mamma-
Print zou een hulpmiddel kunnen zijn om dit 
risico nauwkeuriger te bepalen.’

Hoe werkt het?
Kort gezegd bepaalt MammaPrint hoe 
agressief een borsttumor is, maar hoe 
werkt het precies? ‘Bij een agressieve 
tumor zijn bepaalde genen (uit DNA be-
staande kleine stukjes erfelijk materi-
aal) actiever dan bij niet-agressieve tu-
moren. Op deze verschillen in activiteit 
is MammaPrint gebaseerd. 
 Door de activiteit van zeventig borst-
kankerspecifieke genen te bepalen kan 
een vrij betrouwbare uitspraak worden 
gedaan over het risico op uitzaaiingen’, 
aldus Ilja Stap van Agendia, ontwikke-
laar en leverancier van MammaPrint. 
 Deze borstkankergenen, beter be-
kend als het 70-genenprofiel, zijn ont-
dekt door onderzoekers van het Neder-
lands Kanker Instituut-Antoni van 
Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL). 
Met behulp van een DNA-micro-array, 
een in duizenden vakjes verdeeld plaatje 
met in elk vakje een klein stukje erfelijk 
DNA, wordt de activiteit van de zeven-
tig genen in het borstkankerweefsel be-
paald. Op die manier kan van elke 
borstkanker een bepaald genetisch pro-
fiel worden opgesteld.

Risicoprofielen
Voor het kiezen van de beste behandeling is 
het belangrijk patiënten met een goede prog-
nose te onderscheiden van patiënten met een 
slechte prognose. Op dit moment gebeurt 
dit met behulp van classificatiesystemen die 
gebaseerd zijn op traditionele risicofactoren 
als leeftijd, tumorgrootte, lymfklierstatus, 
en expressie van hormoonreceptoren.   
 ‘Bij vrouwen met een heel kleine kans op 
uitzaaiingen en een zogenoemd laagrisico-
profiel kunnen de aanvullende chemoku-
ren gerust achterwege worden gelaten. Zij 
hebben zonder chemotherapie meer dan 90 
procent kans om na 10 jaar vrij van uitzaai-
ingen te zijn’, legt Smorenburg uit. Vrouwen 
met een grotere kans op uitzaaiingen en een 
zogenoemd hoogrisicoprofiel, komen juist 
wel in aanmerking voor chemotherapie. 
 Ze hebben zonder aanvullende hor-
moon- en chemotherapie meer dan 25 pro-
cent kans om binnen tien jaar uitzaaiingen 
te ontwikkelen. Aangetoond is dat de over-
levingskans na aanvullende hormoon- en 
chemotherapie met 20 tot 57 procent verbe-
tert. Het lijkt erop dat MammaPrint in spe-
cifieke gevallen bijdraagt aan het nauwkeu-
riger vaststellen van het risicoprofiel.

B-handeling

Voor wie?
‘Waarom krijg ik geen MammaPrint?’ Die 
vraag krijgt Smorenburg soms van patiën-
ten te horen, want niet iedere borstkan-
kerpatiënt heeft iets aan de test. Ze noemt 
een voorbeeld: ‘Vrouwen met borstkan-
ker, waarbij uit bijvoorbeeld tumorgroot-
te, hormoonongevoeligheid en uitzaaiin-
gen in de lymfklieren al blijkt dat ze een 
agressieve tumor hebben, zullen weinig 
baat hebben bij MammaPrint. 
 Het is duidelijk dat bij hen chemo-
kuren nodig zijn.’ In individuele gevallen 
kan MammaPrint worden gebruikt bij een 
hormoongevoelige borsttumor, indien er 
twijfel is over de indicatie voor aanvul-
lende chemotherapie. Die twijfelgevallen 
zijn volgens Smorenburg moeilijk nader 
te omschrijven, omdat het afhangt van de 
grootte, de graad, de lymfklierstatus en de 
mate van hormoongevoeligheid. ‘Maar 
die twijfel is slechts bij een kleine groep 
patiënten aan de orde’, aldus Smorenburg.

Vergoeding
MammaPrint wordt op dit moment nog 
niet vanuit het door de Nederlandse over-
heid vastgestelde basispakket van de zorg-
verzekering vergoed. Het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil 
eerst de resultaten van de MINDACT-stu-
die afwachten. Aan deze Europese studie 
naar de waarde van MammaPrint in de 
praktijk zullen uiteindelijk 6.000 vrouwen 
met borstkanker deelnemen. 
 Naar verwachting zijn er dit voor-
jaar genoeg deelnemers en kunnen de 
gegevens worden geanalyseerd. Verschil-
lende zorgverzekeraars willen daar niet 
op wachten en vergoeden de test al wel. 
Op dit moment zijn dat: Groene Land, 
Avéro, FBTO, OZF, Salland, Energiek, 

VvAA, PNO Ziektekosten, ONVZ, CZ, 
Aegon en Zilveren Kruis Achmea en alle 
bij Achmea aangesloten zorgverzekeraars. 
 Het is te verwachten dat op korte ter-
mijn een vergoeding voor MammaPrint 
zal worden opgenomen in het basispak-
ket. Ook als MammaPrint in het basispak-
ket zit, zal niet iedere borstkankerpatiënt 
zo’n test vergoed krijgen. Alleen patiënten 
waarvan uit onderzoek bekend is dat ze 
mogelijk baat hebben bij MammaPrint 
komen voor vergoeding in aanmerking. 
Welke patiënten dat exact zijn, is nog niet 
helemaal duidelijk.
 Het is helaas nog onduidelijk wanneer 
het zover is. Wanneer je zorgverzekeraar de 
test niet vergoedt, kun je de test eventueel 
zelf betalen. MammaPrint kost € 2.675,-

Aanvragen
Of je in aanmerking komt voor Mamma-
Print kun je overleggen met je arts. Alleen 
je arts kan de test aanvragen. Omdat de 
borstkankertest nog geen onderdeel is van 
de standaardbehandeling is het aan te be-
velen om vóór de operatie met je chirurg 

over MammaPrint te overleggen. Voor de 
test is namelijk een weefselmonster nodig 
dat op de juiste manier ingevroren moet 
worden om bruikbaar te zijn voor de test.

Meer informatie?
www.mammaprint.nl
www.borstkanker.nl

MammaPrint in het kort  

•    MammaPrint bepaalt de activiteit van zeventig

borstkankerspecifieke genen en geeft zo de 

agressiviteit van de borsttumor weer

•  De test kan een hulpmiddel zijn om bij een 

hormoongevoelige borsttumor het risico op 

uitzaaiingen nauwkeuriger te bepalen. in geval 

van twijfel kan de test zo helpen beslissen over 

de toepassing van aanvullende chemotherapie

•  De waarde van Mammaprint in de dagelijkse 

praktijk wordt nog verder wetenschappelijk 

onderzocht

•  overleg vóór de operatie met je arts of 

MammaPrint in jouw geval nuttig is

Carolien 
Smorenburg, 

internist-oncoloog 
in Medisch 

Centrum Alkmaar

‘Bij twijfel over de indicatie voor aanvullende 
chemotherapie, kan MammaPrint een 

hulpmiddel zijn om het risico op uitzaaiingen 
nauwkeuriger te bepalen’

Carolien smorenburg
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agressief een borsttumor is, maar hoe 
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aal) actiever dan bij niet-agressieve tu-
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kankerspecifieke genen te bepalen kan 
een vrij betrouwbare uitspraak worden 
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aldus Ilja Stap van Agendia, ontwikke-
laar en leverancier van MammaPrint. 
 Deze borstkankergenen, beter be-
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met in elk vakje een klein stukje erfelijk 
DNA, wordt de activiteit van de zeven-
tig genen in het borstkankerweefsel be-
paald. Op die manier kan van elke 
borstkanker een bepaald genetisch pro-
fiel worden opgesteld.
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Voor het kiezen van de beste behandeling is 
het belangrijk patiënten met een goede prog-
nose te onderscheiden van patiënten met een 
slechte prognose. Op dit moment gebeurt 
dit met behulp van classificatiesystemen die 
gebaseerd zijn op traditionele risicofactoren 
als leeftijd, tumorgrootte, lymfklierstatus, 
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tert. Het lijkt erop dat MammaPrint in spe-
cifieke gevallen bijdraagt aan het nauwkeu-
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B-handeling
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test is namelijk een weefselmonster nodig 
dat op de juiste manier ingevroren moet 
worden om bruikbaar te zijn voor de test.
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MammaPrint in het kort  

•    MammaPrint bepaalt de activiteit van zeventig

borstkankerspecifieke genen en geeft zo de 

agressiviteit van de borsttumor weer

•  De test kan een hulpmiddel zijn om bij een 

hormoongevoelige borsttumor het risico op 

uitzaaiingen nauwkeuriger te bepalen. in geval 

van twijfel kan de test zo helpen beslissen over 

de toepassing van aanvullende chemotherapie

•  De waarde van Mammaprint in de dagelijkse 

praktijk wordt nog verder wetenschappelijk 

onderzocht

•  overleg vóór de operatie met je arts of 

MammaPrint in jouw geval nuttig is

Carolien 
Smorenburg, 

internist-oncoloog 
in Medisch 

Centrum Alkmaar

‘Bij twijfel over de indicatie voor aanvullende 
chemotherapie, kan MammaPrint een 

hulpmiddel zijn om het risico op uitzaaiingen 
nauwkeuriger te bepalen’

Carolien smorenburg
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BVN-project

Monitor 
borstkankerzorg

R
iet van der Heide is de motor achter de Monitor.  
Negen jaar geleden ontdekte ze als toenmalig voor-
zitter van Borstkankervereniging dat de kwaliteit van 
zorg bij borstkanker sterk wisselt per ziekenhuis. ‘We 
kwamen erachter dat er grote uitschieters beston-
den, bijvoorbeeld bij wachttijden. Twee weken was 
toen normaal, maar het is voorgekomen dat iemand 

65 dagen heeft moeten wachten om antwoord te krijgen op de 
vraag of ze wel of geen levensbedreigende ziekte had. Ook wer-
den richtlijnen niet overal goed nagevolgd. Wáár je wordt behan-
deld voor borstkanker maakt dus uit.’ 

Het verschil tussen de Monitor en andere kwaliteitslijstjes 
van ziekenhuizen is dat patiënten nu kunnen aangeven wat ze 
belangrijk vinden. De één vindt het niet erg om te wachten op 
een operatie, als de chirurg dan tegelijk een borstreconstruc-
tie kan doen. De ander wil dat de tumor meteen wordt verwij-
derd. Weer een ander weet helemaal niet dat de mogelijkheid 
bestaat beide operaties in een keer te doen. Wat kwaliteit van 
zorg is, bepaalt de patiënt dus zelf.

 

Regie in eigen handen
Een bijkomend voordeel van de Monitor is volgens Van 
der Heide dat je ervan leert. ‘Je gaat nadenken over wat 
je belangrijk vindt. Er zijn chirurgen die zich specialiseren in 
borstkankeroperaties, maar ook chirurgen die dat slechts af 
en toe doen. Hoe belangrijk vind je dat? Met de kennis van de 
Monitor in handen kun je goed voorbereid het gesprek met 
de arts aangaan. Je wilt de regie in handen krijgen, maar die 
kun je pas krijgen als je voldoende informatie hebt en weet 
wat je wilt.’ 

Doordat patiënten op allerlei plekken op het internet er-
varingen uitwisselen, dreigt het gevaar van te veel informatie. 
Marga Schrieks, projectleider van de Monitor Borstkankerzorg 
van Borstkankervereniging Nederland: ‘Patiënten weten veel, 
maar het gaat om de vraag: weten ze ook de juiste dingen? 
Niet alle behandelingen zijn voor iedereen van toepassing. De 
Monitor combineert medische richtlijnen met informatie vanuit 
patiëntenperspectief. Zo volledig mogelijke informatie dus én 
op maat.’ 

Als je met borstkanker in aanraking komt, is er een nieuw hulpmiddel 
dat het kiezen van een ziekenhuis makkelijker maakt. De Monitor 
Borstkankerzorg laat zien wat de verschillen zijn tussen de ziekenhuizen 
en houdt daarbij rekening met jouw specifieke wensen. Ervaringen van 
andere patiënten kunnen je helpen een keuze te maken.

tekst: suzanne bremmers ~ Foto: privé
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Ervaringen borstkankerpatiënten belangrijk
Door middel van de Monitor is ook te zien of de ervaringen 
van patiënten overeenkomen met de zorg die het zieken-
huis zelf zegt te leveren. Deze meting - de CQ-index - wordt 
weergegeven in een sterrensysteem. Als de ervaringen van 
patiënten in vergelijking tot andere ziekenhuizen beter zijn, 
krijgt het ziekenhuis drie sterren. Eén ster wordt gegeven als 
de borstkankerzorg van een ziekenhuis als minder goed wordt 
ervaren. De informatie die ziekenhuizen aanleveren wordt als 
het ware gecheckt door de patiënt. 

Verpleegkundig borstkankerspecialist Cissy van Grosveld 
van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is blij met de 
patiëntenervaringen die het ziekenhuis regelmatig terugge-
koppeld krijgt. ‘Het is fijn dat patiënten anoniem en eerlijk kun-
nen zijn over de zorg die ze hier krijgen. Het voordeel voor ons 
is dat we direct zicht krijgen op eventuele tekortkomingen en 
dat we die, waar mogelijk, kunnen verbeteren.’ 

Borstkankerzorg is complex
Chirurg Marian Menke van het Nationaal Borstkanker Over-
leg Nederland (NABON) ziet nog verbetermogelijkheden: ‘We 
vinden de indicatoren die patiënten nu nog kunnen aanvinken 
te beperkt. Borstkankerzorg bestaat uit veel verschillende as-
pecten die niet allemaal gevangen zijn met de huidige lijst. Er 
staat bijvoorbeeld niets in over de kwaliteit van behandeling 
met chemotherapie of radiotherapie. Daarom heeft de NABON-
werkgroep, waarin BVN ook is vertegenwoordigd, een lijst op-
gesteld met aandachtspunten, die ervoor moeten zorgen dat 
de keuze straks nog beter afgewogen kan worden.’ 

Toen Riet van der Heide van BVN borstkanker had, was er 
helemaal nog geen Monitor. Nu kijkt ze er wel samen met vrien-
dinnen op als die naar het ziekenhuis moeten omdat ze moge-
lijk borstkanker hebben. ‘De Monitor is nooit af. We zijn nog altijd 
bezig met verbeteringen, maar ik ben er nu al apetrots op.’ 

folder  
De folder “Monitor borstkankerzorg – als je wilt weten welke zorg een 

ziekenhuis biedt” is digitaal beschikbaar op www.borstkanker.nl.  

Daar kun je ook een gedrukt exemplaar aanvragen. 

Hoe werkt de Monitor borstkankerzorg? 
op www.borstkanker.nl kun je klikken op het roze blok waarin ‘Monitor 

borstkankerzorg’ staat. vervolgens klik je op ‘naar de monitor’. Door het 

invullen van slechts twee vragen kun je erachter komen welk ziekenhuis 

het best beoordeeld wordt op die aspecten die jij belangrijk vindt. De 

eerste vraag is: wat is je postcode en bij de tweede vraag selecteer je 

drie criteria waarop je ziekenhuizen wilt vergelijken. Door met je muis 

op de verschillende begrippen of woorden en op de tekens -, +, ?, i te 

klikken, kun je allerlei extra informatie lezen. De ziekenhuizen verschij-

nen op volgorde van afstand tot je woonplaats.

Zelf bijdragen aan betere zorg 
Hoe kun je als borstkankerpatiënt je ervaringen delen zodat je kunt bij-

dragen aan de verbetering van de zorg? schrieks: ‘in het ziekenhuis kun 

je vragen of ze meedoen aan de CQ-index borstkanker. op dit moment 

doen 82 van de 91 ziekenhuizen mee, dus die kans is groot. als het 

ziekenhuis meedoet, krijg je de enquête vanzelf opgestuurd. We horen 

het graag als patiënten op dit moment behandeld worden in een van 

de ziekenhuizen die meedoen, maar geen enquête hebben ontvangen.

Je kunt mailen naar: zaat@borstkanker.nl

Welke aspecten vinden borstkanker-
patiënten het belangrijkst bij de keuze 
voor een ziekenhuis? 
1. alle benodigde onderzoeken op de eerste dag

2.  Percentage patiënten bij wie na de operatie tumorweefsel is  

achtergebleven

3. behandeld worden door gespecialiseerde chirurgen

Met de Monitor Borstkankerzorg kom je erachter 
welk ziekenhuis het best beoordeeld wordt op 

die aspecten die jij belangrijk vindt. De Monitor 
combineert medische richtlijnen met informatie vanuit 

patiëntenperspectief: volledig én op maat.

Riet van der Heide, 
initiatiefnemer Monitor Borstkankerzorg

“
”
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trials
tekst: Jac. Janssen ~ Foto's: Janus van den eijnden

Echt bijdragen aan de ontwikkeling 
van de geneeskunde

Dr. Hanneke van Laarhoven, internist-oncoloog in 
het UMC St Radboud: 

‘Vrouwen met borstkanker krijgen na de operatie 
vaak de gecombineerde chemokuur TAC. Vooral het 
bestanddeel doxorubicine kan soms naderhand hart-
klachten veroorzaken. Kunnen we met nieuwe onder-
zoeksmethoden hartschade vaststellen, nog vóórdat 
de vrouwen die deze TAC-behandeling kregen, klach-
ten hebben? Dat onderzoeken we met deze trial. Dit 
maakt een vroegtijdige behandeling van hartschade in 
de toekomst wellicht mogelijk. De onderzoeksmetho-
den die we gebruiken zijn een nucleair geneeskundige 
scan, een hartecho, een hartfilmpje en bloedonder-
zoek. In de eerste fase zien we 31 vrouwen. Vinden 
we bij meer dan drie vrouwen subklinische hartschade 
– schade waar je nog geen last van hebt – dan breiden 
we het onderzoek uit naar 55 vrouwen. Zo kunnen we 
nog preciezer vaststellen of deze technieken geschikt 
zijn om subklinische hartschade te ontdekken in zo’n 

vroege fase, namelijk een jaar nadat de behandeling 
met TAC stopt. Degenen die aan dit onderzoek mee-
werken, dragen dus echt bij aan de ontwikkeling van 
de geneeskunde.

In principe benaderen we voor het onderzoek ie-
dereen die een jaar geleden met TAC is behandeld. 
Deelnemers mogen echter geen hartklachten, Parkin-
son of bepaalde tumoren hebben en niet zwanger zijn. 
De meeste mensen zijn bereid om mee te doen. Al is 
het normaal dat sommigen “nee” zeggen. Ik kan me 
goed voorstellen dat je geen zin hebt in alweer het zie-
kenhuis, of alwéér een infuus. 

Borstkanker is gelukkig steeds vaker te genezen. 
Maar helaas tegen een prijs: een klein deel van de 
behandelde mensen krijgt hartklachten. Het is de 
taak van artsen om mensen te genezen én ervoor te 
zorgen dat hun verdere leven niet door ernstige bij-
werkingen gehinderd wordt. Dat is de volgende stap 
in de medische vooruitgang. Dit onderzoek past 
ook in de onderzoekslijn van het UMC St Radboud, 
waarin we de toepassing van beeldvormende tech-
nieken zoals scans, bij de behandeling van kanker 
verder ontwikkelen.’ 

Wetenschappelijk onderzoek is 
nodig om borstkanker beter te leren 
behandelen. Medicijnen moeten 
worden getest en methoden 
worden uitgeprobeerd om zich te 
bewijzen in de praktijk. Daarom 
is het onontbeerlijk dat mensen 
meewerken aan wetenschappelijk 
onderzoek – ook wel clinical trials 
genoemd. In dit nummer van B 
voormalig patiënt Annelies Korten 
en arts Hanneke van Laarhoven over 
hun motivatie.

B-proefd

Je weet waarvoor je het doet

Annelies Korten, 55 jaar, over haar ervaringen met dit on-
derzoek naar mogelijke hartschade door chemotherapie:

‘In 2009 kreeg ik de diagnose borstkanker. De behan-
deling is meteen gestart en in maart van dat jaar werd 
ik al geopereerd. Later kreeg ik bestraling en chemothe-
rapie. Inmiddels ligt de ziekte achter me. Ik heb mijn 
leven weer opgepakt en sta er middenin.
Ik deed om twee redenen mee aan dit onderzoek. Alle 
onderzoeken die de kennis over de ziekte en de behan-
deling ervan kunnen vergroten, zijn belangrijk voor 
andere en toekomstige borstkankerpatiënten. Daar-
naast wilde ik zelf weten of de chemo bij mij hartscha-
de heeft veroorzaakt. Gelukkig is er niets gevonden 
dat daarop wijst. Het geeft altijd weer een opgelucht 
gevoel wanneer je hoort: het ziet er goed uit.

Er is al veel bekend over borstkanker, maar veel 
ook nog niet. Het is belangrijk om mee te werken aan 
het uitbreiden van die kennis om de ziekte straks eerder 
te kunnen genezen of te voorkomen. Daarom heb ik 
ook aan andere onderzoeken meegedaan.

Vooraf heeft de oncoloog mij gebeld. Zij heeft me 
de bedoeling van het onderzoek uitgelegd en het ver-
loop ervan duidelijk beschreven. Daarna ontving ik 
informatie op papier en heb ik de verklaring gete-
kend voor toestemming voor mijn deelname. Ik wist 
heel goed wat me te wachten stond. Het onderzoek 
zelf was een flinke dagtaak. Van 8.00 tot 16.00 uur 
lichamelijke onderzoeken, vragenlijst, bloedprik-
ken, hartonderzoeken en scans. Het was zoals ik 
verwacht had en daarom viel het niet tegen. En je 
weet waarvoor je het doet.

Als ze me nog eens zouden vragen, zou ik er weer 
aan meedoen. Ieder moet natuurlijk zijn eigen afweging 
maken, zeker als je al zoveel ziekenhuisbezoek achter de 
rug hebt. Maar ik zou het andere mensen aanbevelen 
om mee te werken aan zo’n belangrijk onderzoek.’ 

Wil je je als arts of patiënt opgeven voor de rubriek, mail dan 

naar redactie@borstkanker.nl

ook meedoen 
in deze rubriek vertelt een arts over het hoe en waarom van een 

onderzoek, en beschrijft een (ex-)borstkankerpatiënt waarom 

ze eraan meedeed. overweeg je ook meewerking aan een 

trial? De volgende websites geven informatie over lopende 

onderzoeken:

www.boogstudycenter.nl

www.kankeronderzoek.info
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B-proefd

trials
tekst: Jac. Janssen ~ Foto's: Janus van den eijnden
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B-proefd
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shopping & service
Toptips voor topjesdag, nieuwe boeken, fijne films, 
goede initiatieven. In deze rubriek vind je iedere 
keer goede ideeën om te shoppen en te genieten. 
Bejubeld door de redactie of lezers.

≥ Heb je suggesties, mail dan naar redactie@borstkanker.nl

B-jubeld 

Nieuwe lente, nieuwe bh
Regelmatig horen we commentaar 
over lelijke en dure prothese-bh's. 
Daarom hier een goede tip uit de 
praktijk van één van de leden. Met 
een verkoopster van een lingeriezaak 
ontdekte zij dat het ook werkt om een 
gewone voorgevormde bh om te 
bouwen naar een prothese-bh door 
er een simpel hoesje in te laten maken 
door een coupeuse. Die coupeuse 
kun je soms ook nog via de lingerie-
zaak regelen. In het geval van de 
tipgever kostte dat niet meer dan 
€ 5,-. Goedkoper en mooier dan 
menig prothese-bh.

Tip: bandeaubikini
Ook bij bikini’s ben je niet gebonden aan 
de vaak weinig charmante oubollige 
modellen. De bandeaubikini is een ide-
ale 'eenborstige' bikini. Die is namelijk 
breed, hoog en strak, daardoor zie je 
niets van het litteken. En in iedere bikini 
zitten tegenwoordig hoesjes voor vul-
ling, dus daarvoor hoef je niet eens naar 
de coupeuse. Kiezen maar!

Fris en vrouwelijk
Jamu is een Australisch merk dat nu 
ook in Nederland prothesebad-
kleding en -lingerie op de markt 
brengt. De modellen zijn een stuk 
frisser en vrouwelijker dan wat er 
over het algemeen te krijgen is. Voor 
de digitale catalogus en verkoop-
adressen mail naar jamu@solcon.nl. 
www.jamumastectomybras.com 

Basic en comfortabel
Niemand zit te wachten op gedoe met knellende bh’s en een 
half-los zittende prothese. Dat gold ook voor de initiatiefnemers 
van het merk Sensiform. En dus hebben zij een topje ontwikkeld 
met geïntegreerde bh, met maximaal draagcomfort. Fijne basis-
kleding voor na borstamputatie en/of borstreconstructie.  
www.sensiform.nl
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Vier top  
bikini ~tips

B-jubeld 

Goede reis
Van 9 t/m 15 september 2011 organiseert 
Adventure for Life haar vijfde sponsorwan-
delreis. Reisdoel: een gedeelte van de 
Camino de Santiago, namelijk de route van 
Sarria naar Santiago de Compostella van 
114 km. De opbrengst van de sponsorwan-
delreis is voor een project van Tegenkracht, 
Stichting Kanker en Sport. Adventure for Life 
mobiliseert steun aan kankerpatiënten en 
hun naasten. 
www.adventureforlife.nl

Nomineer een  
Breast Friend 2011
Ken je een vernieuwend project dat 
bijdraagt aan het welzijn van borst-
kankerpatiënten? Nomineer het dan 
voor de Breast Friends Award 2011. 
De winnaar ontvangt een ondersteu-
ning van € 5000,- als bijdrage in 
zijn of haar werk en een exclusieve 
fotoreportage. 
Ga naar www.breastfriends.nl voor 
het nominatieformulier.  
Breast Friends is een initiatief van 
Roche Nederland bv.

Inschrijving Henny  
C. Dirven CARE-prijs   
gestart 
De Henny C. Dirven stichting wil 
onderzoekers naar borstkanker 
inspireren en aanzetten tot innovatie. 
De stichting reikt jaarlijks een aan-
moedigingsprijs uit op het gebied 
van borstkankeronderzoek. In 2011 
wordt de CARE-prijs uitgereikt aan 
onderzoekers/hulpverleners die een 
uitmuntend project hebben opgezet, 
waardoor de zorg voor borstkanker-
patiënten of de werkmethoden voor 
behandelingen wezenlijk verbete-
ren. Wil je iemand voordragen?  
Aanmelden kan tot 15 juni 2011 met 
het aanmeldingsformulier op  
www.hcdirvenstichting.nl

Gewoon pech, als je 
moeder borstkanker heeft
Dit boek van Esther Smid is een 
help- en doeboek voor kinderen 
(8+) die van dichtbij te maken 
krijgen met borstkanker.  
€ 14,90, ISBN 978-90-856-0582-9, 
te koop in de boekhandel en via 
www.gewoonpech.nl

Gaat een vrouw naar  
de advocaat door  

Matty Meulmeester
Getriggerd door het boek van Kluun 
besluit Matty haar verhaal vanuit de 

beleving van de vrouw te vertellen. De 
meesten onder ons laten zich niet ken-
nen. Matty laat zien hoe waardevol het 

is om dat juist wel te doen.  
€ 18,95, ISBN 978-90-484-1702-5, 

te koop in de boekhandel. 
www.mattymeulmeester.nl

I’m every woman – het boekje
Naast het succesvolle I’m every woman-
magazine is er nu ook het I’m every  
woman- dagboekje. Mooi vormgegeven, 
met veel ruimte voor je eigen verhaal, ge-
dichten en spreuken, maar ook praktische 
tips. Een initiatief van Abbott in samenwer-
king met Volle Maan. Gratis bij de oncoloog 
of oncologieverpleegkundige te verkrijgen.

Boeken

Stichting Amazones lanceert nieuwe website
Op www.de-amazones.nl staat interactie tussen jonge vrouwen met borstkanker cen-
traal. Gebruikers kunnen een eigen profielpagina maken. Uniek is de mogelijkheid te 
zoeken naar lotgenoten met eenzelfde soort diagnose of behandeltraject. Verder biedt de 
site nieuws en uitgebreide informatie over borstkanker, voorlichting over onderzoek- en 
behandelmethodes en praktische tips.
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Je wilt wel, maar 
kun je ook?
Er rust nog altijd een taboe op het onderwerp 
werk bij (borst)kanker. Werkgevers hebben het 
beste met de medewerker voor en willen het 
herstel bevorderen door hem of haar te ontlasten. 
Sommige borstkankerpatiënten willen of kunnen 
niet doorwerken, voor anderen wordt de 
terugkeer naar werk juist lastiger door die goede 
bedoelingen van de werkgever. Terwijl werk ook 
positief kan zijn: even geen patiënt zijn, maar iets 
nuttigs doen en collega zijn.

tekst: Wim Don ~ Foto's: privé, nFk

B-langrijk

A
ls je op je werk vertelt dat je borst-
kanker hebt, is de kans groot dat 
je te horen krijgt dat je thuis kunt 
blijven en alle tijd mag nemen 

voor jezelf en je herstel. ‘Maar hoe goed 
bedoeld het ook is, het werkt niet voor ie-
dereen bevorderlijk’, vertelt Tamara Raaij-
makers van de Nederlandse Federatie van 
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). De NFK 
komt op voor de belangen van patiënten; 
een van de speerpunten is arbeidspartici-
patie. ‘De afstand tot het werk wordt soms te 
groot, waardoor de terugkeer alleen maar 
moeilijker wordt. Werk is wat ons betreft on-
derdeel van het herstel. Het geeft structuur, 
het leidt af en geeft steun. Thuis draait alles 
om de ziekte, op het werk even niet.’

Tijd voor mezelf
Dat is ook de ervaring van Mac Vijn, advo-
caat arbeidsrecht. Bij haar werd in augus-
tus 2006 borstkanker geconstateerd. ‘In de 
weken tussen de diagnose en de operatie 
heb ik halve dagen gewerkt. Ik wilde nog 
zo veel mogelijk werk afronden, omdat ik 
niet wist wat er op me af zou komen. Aan 
de andere kant wilde ik ook tijd voor me-
zelf hebben.’ Ook na de operatie gaat Vijn 
vrij snel weer aan het werk. ‘Tijdens de be-
stralingen probeerde ik door te werken, 
meestal halve dagen. Ik ben pas gestopt 
toen ik een chemokuur moest ondergaan. 
Toen heb ik afgesproken dat ik een periode 
helemaal niet zou werken. Toch vond ik het 
prettig om af en toe naar kantoor te gaan 

en een beetje te werken. Mijn collega’s 
vonden dat prima; we konden daar goed 
over praten.’

Voor vol worden aangezien
Vijn realiseert zich wel dat zij in een an-
dere situatie zit dan veel andere borstkan-
kerpatiënten doordat ze eigen baas is. ‘Ik 
hoor door mijn werk ook andere verhalen, 
waarbij vooral problemen ontstaan in een 
latere fase. Een werkgever vindt het vaak 
lastig om in te schatten of je je werk weer 
helemaal aan kunt. Het komt dus voor dat 
ze je bij je re-integratie op een zijspoor zet-
ten; misschien om je te ontzien, misschien 
vanwege eigenbelang. Zelf wil je niets lie-
ver dan terugkeren op je eigen werkplek. 

Heleen Hauer

Mac Vijn

Tamara 
Raaijmakers

leestip 

“Werken na kanker “, Maria Hendriks, Malou 

van Hintum en ineke Jungschleger, uitgeverij 

thoeris, isbn 9789072219534, € 19,95

‘Veel kankerpatiënten 
ervaren vermoeidheid, 
concentratieproblemen 
en verwerkingsproble-
matiek als ze weer aan 
het werk gaan’
Heleen Hauer van het nederlands kanker instituut –  
antoni van leeuwenhoek Ziekenhuis

‘Werk is wat ons betreft onderdeel 
van het herstel. Het geeft structuur, 
het leidt af en geeft steun’
tamara raaijmakers van de nederlandse Federatie van 
kankerpatiëntenorganisaties

Maar wat ik geregeld hoor, is dat mede-
werkers dan na een tijdje toch tegen hun 
eigen grenzen aanlopen. Dat merk ik zelf 
ook. Je denkt weer volledig de oude te zijn 
en wilt weer voor vol worden aangezien, 
maar als je heel eerlijk bent, dan ben je dat 
niet meer.’

Polikliniek Werk en Borstkanker
In de praktijk blijkt dat veel kankerpatiën-
ten problemen ervaren als ze weer aan 
het werk gaan. ‘De klachten zijn heel di-
vers, maar het meest belemmerend zijn 
vermoeidheid, concentratieproblemen en 
verwerkingsproblematiek’, vertelt Heleen 
Hauer van het Nederlands Kanker Insti-
tuut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis 
(NKI-AVL). Het NKI is in maart 2009 een poli 
Werk en Borstkanker gestart, met financiële 
steun van Pink Ribbon. Vooralsnog gaat 
het om een tijdelijk project dat in ieder ge-
val tot november 2011 loopt. 

‘Patiënten kunnen hier advies inwinnen 
bij een onafhankelijke bedrijfsartsconsu-
lent die gespecialiseerd is in de problema-
tiek bij mensen met kanker. Ze kunnen te-
recht met vragen over hun herstel en over 
het weer aan het werk gaan. Veel vragen 
gaan over het vergroten van de belast-
baarheid, over wat je wel en niet kunt en 
over hoe je in gesprek kunt gaan met de 
eigen bedrijfsarts of je leidinggevende. 

Ook kan de bedrijfsartsconsulent advise-
ren over wetgeving, contact opnemen met 
de eigen bedrijfsarts van de patiënt en/of 
doorverwijzen naar andere hulpverleners 
of revalidatieprogramma’s als mensen 
klachten ervaren die hen belemmeren bij 
hun werk.’ 

Maatwerk
‘Re-integratie is maatwerk’, zegt ook  
Tamara Raaijmakers van de NFK. ‘Het is 
daarom belangrijk dat je in gesprek blijft 
met je leidinggevende. En omdat de ziek-
te en het herstel grillig kunnen verlopen, 
raden we aan om niet te ver vooruit te 
kijken, maar bijvoorbeeld per week te be-
kijken hoe het gaat en wat er mogelijk is.’

Welke betekenis werk voor je heeft, 
speelt ook een rol in de terugkeer naar 
werk. Raaijmakers: ‘Als iemand heel ge-
motiveerd is voor werk, verloopt de te-
rugkeer vaak sneller dan bij iemand die 
het werk minder belangrijk of minder leuk 
vindt. Maar werk kan door je ziekte ook 
een andere betekenis krijgen. Misschien 
wordt het minder belangrijk voor je, of wil 
je minder verantwoordelijkheden dragen, 
omdat je je niet overal meer zo druk over 
wilt of kunt maken. Wees open over wat je 
wilt en kunt richting je leidinggevende.’

‘Soms moet je leren accepteren dat je een 
stapje terug moet doen’, besluit Mac Vijn.   

B-langrijk

nuttige adressen 

de polikliniek Borstkanker en Werk van 
het NKI-AVL www.nki.nl, 020-5122650 of 

poliwerkenborstkanker@nki.nl.  

De polikliniek was in eerste instantie alleen 

toegankelijk voor patiënten van het nki-avl, 

maar tot november 2011 kunnen ook andere 

kankerpatiënten er terecht

handleiding “Wat en hoe bij kanker en werk” 

van de NFK 

www.nfk.nl > publicaties > brochures. Deze 

handleiding bevat informatie die helpt om 

zelf de regie te nemen tijdens je ziekte- en re-

integratieproces

het project “Kanker op de werkvloer” van  

de NFK 

www.nfk.nl > over de nFk > wat doen we > 

lopende projecten. Dit project is gericht op 

kunnen blijven werken wanneer je kanker 

hebt, door werkgevers informatie te geven over 

werken met kanker

site van BVN met tips over werk 

 www.borstkanker.nl/tips_over_werk

en verder nog

www.kankerenwerk.nl gaat begin juni 

2011 online, met informatie en folders voor 

werkgevers over kanker en werk. ook handig 

om je leidinggevende op te attenderen.

‘Ik ben pas gestopt met werken toen 
ik een chemokuur moest ondergaan’ 
Mac vijn, advocaat arbeidsrecht en ex-borstkankerpatiënt 
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Je wilt wel, maar 
kun je ook?
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positief kan zijn: even geen patiënt zijn, maar iets 
nuttigs doen en collega zijn.

tekst: Wim Don ~ Foto's: privé, nFk
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‘I
k huil nooit om de pijn, de kwelling en het 
waarom-ik-gevoel. Niet tijdens mijn ziektepro-
ces, en nu nog steeds niet. Ik huil eerder om een 
geluksgevoel: wat mooi, ik ben er nog. Daar 
bof ik wel mee, dat ik huil om de mooie kanten. 

Zoals een paar jaar geleden toen het heel erg stormde. 
Iedereen werd aangeraden om binnen te blijven van-
wege de rondvliegende dakpannen. Nou, dan ga ik dus 
naar buiten. Het was mijn eerste storm sinds ik ziek 
was. Dan huil ik, omdat ik de elementen weer voel en 
dat ik dat nog mag meemaken.’

Boukje Vogel ging toen naar het Amsterdamse 
Beatrixpark bij haar om de hoek, waar we nu samen 
doorheen wandelen.

Mag ik blijven? 
Het is een sportief park voor Boukje, hier traint ze vaak. 
Als ze tenminste niet op de racefiets zit, want dat doet ze 
al jaren, naast haar werk. Bij de vijver zegt Boukje: ‘Het 
is de zwaarste wedstrijd van m’n leven geweest.’ Haar 
strijd tegen borstkanker bedoelt ze. Begin 2006 kreeg ze 
de diagnose, een knoeperd van zes centimeter zat in haar 
linkerborst. Tien dagen moesten Boukje en haar vrouw 
Ellie, met wie ze een jaar ervoor getrouwd was, wachten 

op bericht of er uitzaaiingen waren. ‘Die tien dagen wa-
ren zwaar en bijzonder. Dan wacht je: of ik mag er nog 
maar kort zijn, of ze gaan me beter maken. We woonden 
toen nog in Utrecht, hadden drie etages. Ik heb altijd wat 
met Maria gehad maar ik ben geen kerkganger. Toch 
ging ik bidden. Omdat het zo confronterend was: mis-
schien ging ik dood. Dan ging ik op zolder zitten, daar 
zat ik het hoogst. Ik bad tot “meneer God”. Of ik nog 
mocht blijven. Ik was niet bang om dood te gaan maar 
ik was verdrietig. Dat mijn ouders mij zouden overleven, 
dat ik Ellie achter moest laten.’

Verlossende woord
Boukje had geen uitzaaiingen in botten, longen of lever, 
maar moest wel chemo’s en een borstamputatie onder-
gaan. Boukje wilde haar andere borst ook af laten zet-
ten. ‘Er was vijfendertig procent kans dat de kanker daar 
ook zou opkomen. Dat wilde ik niet, daar was ik heel 
resoluut in, het was geen moeilijke beslissing. Ik vind nu 
ook dat ik er best lief uitzie met zo’n plat borstkasje.’ 
Maar voordat het zo ver was, moest Boukje eerst vijf 
maanden aan de chemo, een TAC-kuur. Drie weken erna 
werd ze geopereerd, augustus 2006 is het dan. Vervol-
gens zestien bestralingen; radiotherapie. Om daarna een 

Alles wat ik nog 
wilde in het leven, 
dat moest nú

Optimistisch staat ze in het leven, ondanks alles. Boukje Vogel 
(46) heeft een lang ziekteproces achter de rug. Het fietsen sterkte 
haar, maar het zorgde er ook voor dat het jaren duurde voordat 
ze psychologische hulp zocht. ‘Ik had het gevoel dat er een 
zware wedstrijd aankwam, ik rationaliseerde de ziekte.’

tekst: Monique lubbers ~ 
Foto's: eline Hensen

>>

Van de therapeut 
heeft Boukje Vogel 
geleerd dat haar 
positieve haast 
was omgeslagen 
in negatieve haast. 
Dat inzicht gaf rust.

B-leven
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Boukje Vogel: ‘Als 
sporter is het niet het 
belangrijkste dat je 
weer kunt werken na je 
ziekte. Nee, als je weer 
een berg op kunt, daar 
gaat het om, dan heb 
je de regie over je lijf 
weer terug.’ 

boukje’s motto: 
De mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest. Die spreuk 

kwam ik tegen toen ik ziek werd. ik heb me voorgenomen om 

negentig te worden en dan wil ik niet nog 44 jaar bang zijn, dag 

in dag uit.

boukje’s raad: 
vaak wordt onderschat wat de ziekte voor een partner be-

tekent. Het is belangrijk om de zorg en aandacht niet alleen 

op de patiënt te richten, maar vooral op de partner van die 

patiënt. Die heeft het waarschijnlijk nog meer nodig en die 

wordt vaak vergeten.

boukje’s ritueel: 
elke dag draag ik de ring die ik heb ontworpen toen ik beter 

was. ’s avonds doe ik ’m af, dan kus ik ’m en dan zeg ik: ‘ik ben 

en ik blijf gezond.’ Door mijn ziekte ben ik spiritueler geworden.

B-leven

jaar lang elke drie weken naar het ziekenhuis te moeten 
voor een Herceptin-infuus. In augustus 2008 werd haar 
tweede borst weggehaald.

Psychisch herstel belangrijk
Tijdens haar ziekteproces was het fietsen heel belangrijk. 
‘Drie weken na mijn laatste bestraling reed ik alweer mijn 
eerste wedstrijd. Op 5 juni 2008, vlak voor mijn tweede 
operatie, heb ik de Alpe d’HuZes gereden. Zes keer op 
één dag de Alpe d’Huez op, een berg in Frankrijk van 
1860 meter hoogte. Voor iedere chemokuur één beklim-
ming... Als sporter is het niet het belangrijkste dat je weer 
kunt werken. Nee, als je weer een berg op kunt, daar 
gaat het om, dan heb je de regie over je lijf weer terug.’

Juist haar lijf had haar in de steek gelaten, daarom 
hield ze zo vast aan dat sporten. ‘Tussen mijn eerste en 
mijn tweede operatie heb ik me niet met mijn mentaal 
en psychisch herstel beziggehouden. Ik was nog niet van 
het infuus af of ik zat alweer op de racefiets. Door de 
enorme drang om de regie over mijn lichaam weer terug 
te krijgen, werd het psychische herstel uitgesteld,’ zegt 
Boukje. Ook al zou ze het zo weer doen, toch denkt ze 
dat het beter is om eerder psychologische hulp aan te ne-
men. Zij en haar vrouw Ellie hadden het afgewezen bij 
de eerste gesprekken in het ziekenhuis. Boukje: ‘Ik had 
het gevoel dat er een zware wedstrijd aankwam, ik ratio-
naliseerde het. Als een klus en een opdracht, zo zag ik de 

ziekte. Ik heb onderschat wat het psychisch en mentaal 
met je doet. Als je meteen hulp krijgt op dat vlak, helpt 
dat om het beter een plek te geven.’

Alleen op de hei
We zijn intussen richting Brasserie Amsterdam gewan-
deld, voor de lunch. Daar hebben we het over het veran-
derde leven door borstkanker, dat het facetten van haar 
karakter heeft aangescherpt, een andere wending heeft 
gegeven. Boukje: ‘Ik was altijd al iemand die alles met 
honderd procent overgave deed. Klassiek zingen, piano-
spelen, fietsen. Een haast-factor zit daar in; aanpakken. 
Door met de dood te zijn geconfronteerd is die positieve 

haast een soort last geworden. Alles wat ik nog wilde in 
het leven, dat moest nú. We wilden altijd nog een keer 
buiten wonen, ik ging een huis zoeken. We wilden ooit 
een keer een hond, ik ging een hond zoeken. Ik vond ook 
veel dingen zonde van mijn tijd. Het werk als beleidsme-
dewerker bij KWF bijvoorbeeld, waar ik in 2007 weer
mee was begonnen. Ik wilde iedere minuut alles uit het 

Boukje over 
haar leven met 
borstkanker: ‘Mijn 
keuze is om te 
kijken naar de 
mooie dingen.’

‘Ik wilde iedere minuut alles uit het leven 
halen, dat geeft veel stress en druk’

>>
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het infuus af of ik zat alweer op de racefiets. Door de 
enorme drang om de regie over mijn lichaam weer terug 
te krijgen, werd het psychische herstel uitgesteld,’ zegt 
Boukje. Ook al zou ze het zo weer doen, toch denkt ze 
dat het beter is om eerder psychologische hulp aan te ne-
men. Zij en haar vrouw Ellie hadden het afgewezen bij 
de eerste gesprekken in het ziekenhuis. Boukje: ‘Ik had 
het gevoel dat er een zware wedstrijd aankwam, ik ratio-
naliseerde het. Als een klus en een opdracht, zo zag ik de 

ziekte. Ik heb onderschat wat het psychisch en mentaal 
met je doet. Als je meteen hulp krijgt op dat vlak, helpt 
dat om het beter een plek te geven.’

Alleen op de hei
We zijn intussen richting Brasserie Amsterdam gewan-
deld, voor de lunch. Daar hebben we het over het veran-
derde leven door borstkanker, dat het facetten van haar 
karakter heeft aangescherpt, een andere wending heeft 
gegeven. Boukje: ‘Ik was altijd al iemand die alles met 
honderd procent overgave deed. Klassiek zingen, piano-
spelen, fietsen. Een haast-factor zit daar in; aanpakken. 
Door met de dood te zijn geconfronteerd is die positieve 

haast een soort last geworden. Alles wat ik nog wilde in 
het leven, dat moest nú. We wilden altijd nog een keer 
buiten wonen, ik ging een huis zoeken. We wilden ooit 
een keer een hond, ik ging een hond zoeken. Ik vond ook 
veel dingen zonde van mijn tijd. Het werk als beleidsme-
dewerker bij KWF bijvoorbeeld, waar ik in 2007 weer
mee was begonnen. Ik wilde iedere minuut alles uit het 

Boukje over 
haar leven met 
borstkanker: ‘Mijn 
keuze is om te 
kijken naar de 
mooie dingen.’

‘Ik wilde iedere minuut alles uit het leven 
halen, dat geeft veel stress en druk’

>>
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B-leven

leven halen, dat geeft veel stress en druk. Ik raakte uit-
geput, daarom ben ik hulp gaan zoeken. Toen pas. Ik 
heb via Google een re-integratiecoach gevonden die zelf 
borstkanker had gehad. Ik zei tegen haar: “Misschien 
wil ik volgend jaar in m’n eentje weg, op de motor naar 
Turijn, naar mijn zus.” “Dat snap ik,” zei ze, “maar 
waarom volgend jaar? Je kunt ook volgende week naar 
de hei.” Ze hield me een spiegel voor: wat je nu voelt, 
doe dat ook nu. Ze heeft me tot rust gebracht. Toen ik 

thuiskwam heb ik meteen voor mezelf een huisje ge-
huurd in Groesbeek. Een week ben ik daar geweest. Dat 
deed me goed.’

Daarna deed Boukje een tijdje niks, ze wilde dat de 
inzichten zouden beklijven. Omdat ze meer steun wilde, 
ging ze eind 2008 naar een lichaamsgericht therapeut. 
Die probeert je lichaam te laten zeggen, je te laten voe-
len hoe het met je is. ‘We hebben niet zozeer aan kanker 
gewerkt. Zij zei het heel mooi: “mensen veranderen na 
kanker niet heel sterk, maar je ziet dat bepaalde gedrags-
patronen versterken of iets veranderen. Je wordt niet 
ineens een ander mens.” Dat mijn positieve haast was 
omgeslagen in negatieve haast, heb ik van haar geleerd. 
Dat je niet helemaal verandert maar dat het in dit geval 
een negatieve versterking krijgt. Dat was op zich al een 
rustgevend inzicht.’

Altijd ex-kankerpatiënt
Topfit, ja dat was ze. ‘Als je net na je behandelingen al 
zes keer de berg op kunt, dan ben je hartstikke fit. Ik 
ben 46 maar ik rijd nog steeds veel jonge meiden eruit.’ 
Maar het psychische herstel kwam pas later. ‘Ik wilde 
steeds door, totdat ik voor de tweede keer wondroos 
kreeg en iemand van het Werkbedrijf me overhaalde 
om me ziek te melden. Eind januari 2010 heb ik dat ge-
daan. Van het UWV kreeg ik alle ruimte omdat iedereen 
snapte dat ik het nodig had, alleen snapte ik het zelf nog 
niet.’ Eenmaal thuis zag Boukje na drie maanden: ik heb 
rust nodig, ik moet het ziekteproces een plek geven. ‘Ik 
moest echt overtuigd worden van het feit dat je mentaal 
en psychisch ook herstel nodig hebt. Want ergens kom 
je het tegen, het wacht wel op je.’ En nu? ‘Ik voel ruimte 

om weer wat fotografieopdrachten aan te nemen. Ik ben 
sinds kort orthomoleculair therapeut en ga nog verder 
met studeren. Ik voel ook weer ruimte voor werk en so-
ciale afspraken. Maar het is niet af, omdat ik altijd een 
ex-kankerpatiënt blijf, en dat is oké.’

Boukje vertelt hoe ze kan genieten van muziek, hoe de 
prachtige Le Sacre du Printemps van Strawinsky haar 
hevig ontroert als ze in het Concertgebouw zit. En terwijl 
ze het vertelt, schiet ze vol. Omdat ze ook nu weer voelt: 
‘Dat ik er ben, dat ik die muziek mag horen. Zoiets is 
het, heel precies duiden, dat is lastig’, zegt Boukje. ‘Het 
bevestigt het leven in mij. Dan ben ik dankbaar. Soms 
heb ik angstemoties, die druk ik niet weg. Nu nog: ik 
heb wiebelmomenten, de emoties spelen dan op. Maar 
je hebt een keuze hoe je daarmee omgaat en mijn keuze 
is om te kijken naar de mooie dingen. Muziek, kunst, de 
liefde voor Ellie. En om de angst te accepteren maar me 
er niet door te laten leiden.’ 

‘Ik heb onderschat wat de 
ziekte psychisch en mentaal 
met je doet’

een aantal handige adressen 
lotgenotencontact, een luisterend oor, (gezins)therapie – het 

kan helpen om het ziekteproces makkelijker door te komen.  

Hierbij een aantal adressen:

•  Centrum Amarant: centrum voor psychosociale begeleiding 

van mensen met kanker en hun naasten.  

www.centrum-amarant.nl

•  Borstkanjervrouwen: psychosociale ondersteuning tijdens en 

na de behandelingen www.borstkanjervrouwen.nl

•  Borstkankervereniging Nederland: telefonisch of digitaal 

lotgenotencontact, themabijeenkomsten  

www.borstkanker.nl/lotgenotencontact

•  Helen Dowling Instituut: individuele begeleiding, relatie- en 

gezinsbegeleiding en groepsbegeleiding.  

ook online training ‘Minder moe bij kanker’ www.hdi.nl

• I ngeborg Douwes Centrum Amsterdam: psychosociale zorg 

voor mensen met kanker en hun naasten, individuele en/of 

groepstherapie. www.ingeborgdouwescentrum.nl

•  Instellingen PyschoSociale Oncologie: inloophuizen en  

therapeutische centra www.ipso.nl

•  Simontontherapie: psychosociale begeleiding door therapie 

gericht op innerlijke kracht (terug)vinden. www.simonton.nl

•  Taborhuis: psycho-energetische therapie voor mensen met 

kanker. Combinatie van gesprekken en ontspanningsoefenin-

gen om beter om te gaan met angst, pijn, verlies, eenzaam-

heid en verdriet www.taborhuis.nl

Minder okselklieroperaties, 
minder last

‘We hebben het aantal patiënten dat een 
oksellymfklierbehandeling moet ondergaan 
de afgelopen decennia al enorm naar be-
neden weten te brengen. Door onderzoek te 
blijven doen, kan dat aantal in de toekomst ze-
ker nog verder omlaag.
 Ik ben opgeleid met het principe dat elke 
borstkankerpatiënt een radicale oksellymf-
klierverwijdering moest ondergaan, ongeacht 
of er wel of geen verdachte klieren voelbaar 
waren. Zo’n behandeling is een belasting voor 
de patiënt, maar de oksellymfklieren waren 
toen, zo’n tien tot vijftien jaar geleden, een be-
langrijke bron op basis waarvan we het biolo-
gische gedrag van de kanker konden inschat-
ten. Inmiddels weten we veel meer, en weten 
we beter.
 We weten nu dat als we in de eerste ok-
sellymfklier – de schildwacht- of poortwachter-
klier – geen uitzaaiingen vinden, de kans heel 
groot is dat die er ook niet zijn in de andere 
oksellymfklieren, en dat de andere klieren dus 
niet weg hoeven. Dat betekent zeventig pro-
cent minder okselklieroperaties.
 We weten ook dat de mini-uitzaaiingen 
die de patholoog weet op te sporen in de 
schildwachtklier lang niet allemaal uitgroeien 
tot tumoren. Een recent onderzoek laat zien 
dat als de schildwachtklier beperkt is aange-
daan en je de patiënten chemo- of hormonale 
therapie geeft en ook borstsparend bestraalt, 
een oksellymfklierverwijdering niets toevoegt 
aan de lokale en algehele genezingskans.
 Ten slotte kunnen we tegenwoordig het 

biologische gedrag van de kanker veel beter 
afleiden uit andere factoren, zoals het gen-
profiel van de tumor. Voor een indicatie voor 
chemotherapie of hormonale behandeling 
hebben we voldoende aan de informatie 
verkregen van de primaire tumor; de schild-
wachtklier voegt daar slechts voor een enkele 
patiënt nog informatie aan toe.

Steeds minder okselklieroperaties
We hoeven dus niet meer bij iedere patiënt 
de oksellymfklieren te verwijderen. Die ont-

wikkeling gaat nog verder. Op termijn is het 
uitnemen van de schildwachtklier ook niet 
altijd meer noodzakelijk. We zullen nog beter 
in staat zijn om kleinere uitzaaiingen in de ok-
sel te kunnen aantonen – bijvoorbeeld door 
nog verdere verbetering van de PET/CT-scan 
– en op grond van de tumorkenmerken in te 
schatten of deze tumor zich wel naar de ok-
sellymfklier heeft uitgezaaid. Ook bestraling 
van de oksel is een goed alternatief voor een 
operatieve verwijdering en lijkt ook gepaard 
te gaan met minder bijwerkingen. Al met al 
zullen we in de toekomst de oksellymfklieren 
alleen nog verwijderen bij patiënten met echt 
grote uitzaaiingen in de oksel die niet reage-
ren op chemotherapie en bij patiënten bij wie 
uitzaaiingen in de oksellymfklieren in tweede 
instantie toch uitgroeien, ondanks behande-
ling. Dat betekent dat we het aantal operaties 
verder terugdringen, van vroeger honderd 
procent van de patiënten, naar nu dertig pro-
cent, en in de toekomst slechts tien of mis-
schien wel vijf procent.
 Voor iedere individuele patiënt die de el-
lende van een oksellymfklierverwijdering be-
spaard blijft, is het een grote verbetering van de 
kwaliteit van leven. En daar gaan we voor.’  

B-zien

Stel dat je borstkanker hebt, maar je oksellymfklieren hoeven niet  
verwijderd te worden. Dat zou een hoop onaangename gevolgen schelen. 
Volgens Emiel Rutgers van het NKI-AVL zal over tien tot vijftien 
jaar nog maar vijf tot tien procent van alle borstkankerpatiënten een 
oksellymfklierverwijdering moeten ondergaan.
tekst: Wim Don ~ Foto: Janus van den eijnden

Meer informatie   

over oksellymfklierverwijdering is te vinden op 

www.borstkanker.nl

Prof. dr. emiel rutgers
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leven halen, dat geeft veel stress en druk. Ik raakte uit-
geput, daarom ben ik hulp gaan zoeken. Toen pas. Ik 
heb via Google een re-integratiecoach gevonden die zelf 
borstkanker had gehad. Ik zei tegen haar: “Misschien 
wil ik volgend jaar in m’n eentje weg, op de motor naar 
Turijn, naar mijn zus.” “Dat snap ik,” zei ze, “maar 
waarom volgend jaar? Je kunt ook volgende week naar 
de hei.” Ze hield me een spiegel voor: wat je nu voelt, 
doe dat ook nu. Ze heeft me tot rust gebracht. Toen ik 

thuiskwam heb ik meteen voor mezelf een huisje ge-
huurd in Groesbeek. Een week ben ik daar geweest. Dat 
deed me goed.’

Daarna deed Boukje een tijdje niks, ze wilde dat de 
inzichten zouden beklijven. Omdat ze meer steun wilde, 
ging ze eind 2008 naar een lichaamsgericht therapeut. 
Die probeert je lichaam te laten zeggen, je te laten voe-
len hoe het met je is. ‘We hebben niet zozeer aan kanker 
gewerkt. Zij zei het heel mooi: “mensen veranderen na 
kanker niet heel sterk, maar je ziet dat bepaalde gedrags-
patronen versterken of iets veranderen. Je wordt niet 
ineens een ander mens.” Dat mijn positieve haast was 
omgeslagen in negatieve haast, heb ik van haar geleerd. 
Dat je niet helemaal verandert maar dat het in dit geval 
een negatieve versterking krijgt. Dat was op zich al een 
rustgevend inzicht.’

Altijd ex-kankerpatiënt
Topfit, ja dat was ze. ‘Als je net na je behandelingen al 
zes keer de berg op kunt, dan ben je hartstikke fit. Ik 
ben 46 maar ik rijd nog steeds veel jonge meiden eruit.’ 
Maar het psychische herstel kwam pas later. ‘Ik wilde 
steeds door, totdat ik voor de tweede keer wondroos 
kreeg en iemand van het Werkbedrijf me overhaalde 
om me ziek te melden. Eind januari 2010 heb ik dat ge-
daan. Van het UWV kreeg ik alle ruimte omdat iedereen 
snapte dat ik het nodig had, alleen snapte ik het zelf nog 
niet.’ Eenmaal thuis zag Boukje na drie maanden: ik heb 
rust nodig, ik moet het ziekteproces een plek geven. ‘Ik 
moest echt overtuigd worden van het feit dat je mentaal 
en psychisch ook herstel nodig hebt. Want ergens kom 
je het tegen, het wacht wel op je.’ En nu? ‘Ik voel ruimte 

om weer wat fotografieopdrachten aan te nemen. Ik ben 
sinds kort orthomoleculair therapeut en ga nog verder 
met studeren. Ik voel ook weer ruimte voor werk en so-
ciale afspraken. Maar het is niet af, omdat ik altijd een 
ex-kankerpatiënt blijf, en dat is oké.’

Boukje vertelt hoe ze kan genieten van muziek, hoe de 
prachtige Le Sacre du Printemps van Strawinsky haar 
hevig ontroert als ze in het Concertgebouw zit. En terwijl 
ze het vertelt, schiet ze vol. Omdat ze ook nu weer voelt: 
‘Dat ik er ben, dat ik die muziek mag horen. Zoiets is 
het, heel precies duiden, dat is lastig’, zegt Boukje. ‘Het 
bevestigt het leven in mij. Dan ben ik dankbaar. Soms 
heb ik angstemoties, die druk ik niet weg. Nu nog: ik 
heb wiebelmomenten, de emoties spelen dan op. Maar 
je hebt een keuze hoe je daarmee omgaat en mijn keuze 
is om te kijken naar de mooie dingen. Muziek, kunst, de 
liefde voor Ellie. En om de angst te accepteren maar me 
er niet door te laten leiden.’ 

‘Ik heb onderschat wat de 
ziekte psychisch en mentaal 
met je doet’

een aantal handige adressen 
lotgenotencontact, een luisterend oor, (gezins)therapie – het 

kan helpen om het ziekteproces makkelijker door te komen.  

Hierbij een aantal adressen:

•  Centrum Amarant: centrum voor psychosociale begeleiding 

van mensen met kanker en hun naasten.  

www.centrum-amarant.nl

•  Borstkanjervrouwen: psychosociale ondersteuning tijdens en 

na de behandelingen www.borstkanjervrouwen.nl

•  Borstkankervereniging Nederland: telefonisch of digitaal 

lotgenotencontact, themabijeenkomsten  

www.borstkanker.nl/lotgenotencontact

•  Helen Dowling Instituut: individuele begeleiding, relatie- en 

gezinsbegeleiding en groepsbegeleiding.  

ook online training ‘Minder moe bij kanker’ www.hdi.nl

• I ngeborg Douwes Centrum Amsterdam: psychosociale zorg 

voor mensen met kanker en hun naasten, individuele en/of 

groepstherapie. www.ingeborgdouwescentrum.nl

•  Instellingen PyschoSociale Oncologie: inloophuizen en  

therapeutische centra www.ipso.nl

•  Simontontherapie: psychosociale begeleiding door therapie 

gericht op innerlijke kracht (terug)vinden. www.simonton.nl

•  Taborhuis: psycho-energetische therapie voor mensen met 

kanker. Combinatie van gesprekken en ontspanningsoefenin-

gen om beter om te gaan met angst, pijn, verlies, eenzaam-

heid en verdriet www.taborhuis.nl

Minder okselklieroperaties, 
minder last

‘We hebben het aantal patiënten dat een 
oksellymfklierbehandeling moet ondergaan 
de afgelopen decennia al enorm naar be-
neden weten te brengen. Door onderzoek te 
blijven doen, kan dat aantal in de toekomst ze-
ker nog verder omlaag.
 Ik ben opgeleid met het principe dat elke 
borstkankerpatiënt een radicale oksellymf-
klierverwijdering moest ondergaan, ongeacht 
of er wel of geen verdachte klieren voelbaar 
waren. Zo’n behandeling is een belasting voor 
de patiënt, maar de oksellymfklieren waren 
toen, zo’n tien tot vijftien jaar geleden, een be-
langrijke bron op basis waarvan we het biolo-
gische gedrag van de kanker konden inschat-
ten. Inmiddels weten we veel meer, en weten 
we beter.
 We weten nu dat als we in de eerste ok-
sellymfklier – de schildwacht- of poortwachter-
klier – geen uitzaaiingen vinden, de kans heel 
groot is dat die er ook niet zijn in de andere 
oksellymfklieren, en dat de andere klieren dus 
niet weg hoeven. Dat betekent zeventig pro-
cent minder okselklieroperaties.
 We weten ook dat de mini-uitzaaiingen 
die de patholoog weet op te sporen in de 
schildwachtklier lang niet allemaal uitgroeien 
tot tumoren. Een recent onderzoek laat zien 
dat als de schildwachtklier beperkt is aange-
daan en je de patiënten chemo- of hormonale 
therapie geeft en ook borstsparend bestraalt, 
een oksellymfklierverwijdering niets toevoegt 
aan de lokale en algehele genezingskans.
 Ten slotte kunnen we tegenwoordig het 

biologische gedrag van de kanker veel beter 
afleiden uit andere factoren, zoals het gen-
profiel van de tumor. Voor een indicatie voor 
chemotherapie of hormonale behandeling 
hebben we voldoende aan de informatie 
verkregen van de primaire tumor; de schild-
wachtklier voegt daar slechts voor een enkele 
patiënt nog informatie aan toe.

Steeds minder okselklieroperaties
We hoeven dus niet meer bij iedere patiënt 
de oksellymfklieren te verwijderen. Die ont-

wikkeling gaat nog verder. Op termijn is het 
uitnemen van de schildwachtklier ook niet 
altijd meer noodzakelijk. We zullen nog beter 
in staat zijn om kleinere uitzaaiingen in de ok-
sel te kunnen aantonen – bijvoorbeeld door 
nog verdere verbetering van de PET/CT-scan 
– en op grond van de tumorkenmerken in te 
schatten of deze tumor zich wel naar de ok-
sellymfklier heeft uitgezaaid. Ook bestraling 
van de oksel is een goed alternatief voor een 
operatieve verwijdering en lijkt ook gepaard 
te gaan met minder bijwerkingen. Al met al 
zullen we in de toekomst de oksellymfklieren 
alleen nog verwijderen bij patiënten met echt 
grote uitzaaiingen in de oksel die niet reage-
ren op chemotherapie en bij patiënten bij wie 
uitzaaiingen in de oksellymfklieren in tweede 
instantie toch uitgroeien, ondanks behande-
ling. Dat betekent dat we het aantal operaties 
verder terugdringen, van vroeger honderd 
procent van de patiënten, naar nu dertig pro-
cent, en in de toekomst slechts tien of mis-
schien wel vijf procent.
 Voor iedere individuele patiënt die de el-
lende van een oksellymfklierverwijdering be-
spaard blijft, is het een grote verbetering van de 
kwaliteit van leven. En daar gaan we voor.’  

B-zien

Stel dat je borstkanker hebt, maar je oksellymfklieren hoeven niet  
verwijderd te worden. Dat zou een hoop onaangename gevolgen schelen. 
Volgens Emiel Rutgers van het NKI-AVL zal over tien tot vijftien 
jaar nog maar vijf tot tien procent van alle borstkankerpatiënten een 
oksellymfklierverwijdering moeten ondergaan.
tekst: Wim Don ~ Foto: Janus van den eijnden

Meer informatie   

over oksellymfklierverwijdering is te vinden op 

www.borstkanker.nl

Prof. dr. emiel rutgers
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pink ribbon

vrijwilliger bij Mammarosa 
Sultan Senturk (48) kreeg de diagnose borstkanker toen ze 

42 was. ‘in het ziekenhuis waar ik onder behandeling was, gaf 

ik aan dat ik in mijn eigen taal met iemand over de ziekte wilde 

praten. ik werd toen doorverwezen naar Mammarosa. Daar 

kon ik vragen stellen en kreeg ik extra steun. De begeleiding 

was zo belangrijk voor mij, dat ik later besloot voorlichter bij 

Mammarosa te worden. ook begeleid ik andere turkse vrou-

wen met borstkanker.’

I k krijg een kop thee en een stukje Turks 
Fruit van mijn buurvrouw en luister net 
als de Turkse vrouwen aandachtig naar 

de voorlichting over borstkanker. In ander-
half uur vertelt Lide samen met Sultan, er-
varingsdeskundige van Turkse komaf, over 
celdeling, gezond leven, symptomen en be-
volkingsonderzoek. Er zijn illustraties, een 
openklapbare kunstborst en een prothese 
om het verhaal te verduidelijken, maar de 
ultieme aanvulling op Lide’s verhaal is toch 
de directe Turkse vertaling van Sultan en 
het bekijken en beluisteren van de Turkse 
informatie op de website van Mammarosa.

‘Er is meestal een ervaringsdeskun-
dige als informele tolk uit de doelgroep 
aanwezig bij onze voorlichting’, licht 

Lide toe. ‘Zoals je gezien hebt werkt dat 
als een katalysator: de vrouwen vragen 
honderduit aan Sultan, in het Turks. 
Door taal- en cultuurverschillen is de 
voorlichting over preventie en ook de 
begeleiding van borstkankerpatiënten 
echt anders dan bij Nederlandse vrou-
wen. Migranten en allochtone vrouwen 
geven bijvoorbeeld minder gehoor aan 
de oproep voor het bevolkingsonder-
zoek. Voor sommigen is het een probleem 
zich uit te kleden bij een mannelijke arts. 
Doordat kanker een taboe is en in het 
land van herkomst gelijk staat aan de 
dood, raken migrantenvrouwen sneller in 
een isolement. Slecht nieuws uitspreken 
kan in het land van herkomst ongepast 

zijn, waardoor soms informatie wordt 
verzwegen. Er zijn ook vrouwen die den-
ken dat de ziekte een straf is van Allah. 
Vaak schaamt de familie zich om hulp in 
te roepen. Mammarosa houdt bij haar 
voorlichting en begeleiding rekening met 
de culturele diversiteit van de doelgroep.’

Optimalisatie meertalige website
‘Met de subsidie die we van Pink Ribbon 
hebben gekregen zijn we bezig onze meer-
talige website verder te ontwikkelen, want 
dat is een belangrijk instrument van onze 
organisatie’, aldus Lide. ‘Op de site staat 
informatie over onder andere borstkan-
ker, zelfonderzoek en bevolkingsonder-
zoek in twaalf talen: Nederlands, Berbers, 

Chinees, Duits, Engels, Frans, Marok-
kaans, Spaans, Papiamentu, Portugees, 
Surinaams en Turks. De informatie wordt 
ook in alle talen gesproken.

We gebruiken de website voor groeps-
voorlichting aan migrantenvrouwen en 
voor individuele patiëntenvoorlichting door 
(huis-)artsen, verpleegkundigen en onszelf. 
Daarnaast kunnen migrantenvrouwen 
thuis op hun gemak de informatie nog eens 
nalezen of beluisteren in hun eigen taal.

De website was tot nu toe vooral gericht 
op preventie en het vroegtijdig signaleren 
van borstkanker. We zijn momenteel bezig 
menuknoppen toe te voegen over de diagno-
se, de operatie, de nabehandelingen, herstel 
en ondersteuning. Het accent verschuift dus 

van preventie naar patiënt. Ook passen we 
de look & feel aan en zorgen we ervoor dat 
alle informatie beter te vinden is.’ 

Voorlichting en begeleiding in heel 
Nederland
‘Met behulp van de website is landelijk be-
reik mogelijk; de ervaring en het materiaal 
van Mammarosa kan voor nog veel meer 
migrantenvrouwen ingezet worden. Daar-
om willen we het succes van Mammarosa in 
de regio Den Haag uitbreiden naar de rest 
van Nederland. Hiervoor werken we samen 
met Borstkankervereniging Nederland en 
Stichting Allochtonen en Kanker (SAK). In 
Den Haag had ik natuurlijk vanwege mijn 
werk al een heel netwerk binnen de doel-

groep, maar in andere grote steden moet dat 
opgebouwd worden. Ook trainen we nieu-
we mensen om voorlichting te geven. In ver-
schillende grote steden zijn al initiatieven 
opgestart in samenwerking met locale orga-
nisaties. De landelijke uitrol is net als de uit-
breiding van de website mede mogelijk door 
de subsidie van Pink Ribbon.’

De Turkse vrouwen zijn inmiddels naar 
huis. Hopelijk begrijpen zij iets meer van wat 
hun vriendin momenteel doormaakt en zul-
len ze zelf ook alerter zijn op symptomen van 
borstkanker. Lide moet voor vanavond nog 
een Engelstalige lezing over Mammarosa 
voorbereiden voor de Lions Club in Wasse-
naar. Dat wordt vast net zo inspirerend als 
hier in de Schilderswijk in Den Haag.  

Op een koude woensdagochtend stap ik 
een warm buurthuis binnen in de Haagse 
Schilderswijk. Ongeveer vijftien Turkse vrouwen 
zitten klaar voor een voorlichtingsbijeenkomst 
over borstkanker. Normaal gesproken krijgt 
deze groep wekelijks Nederlandse les,  
maar vandaag is er een bijzondere gast:  
Lide van der Vegt van Mammarosa. Aanleiding? 
Een van de vrouwen van de groep is getroffen 
door borstkanker. Zij is er zelf niet bij want 
vandaag wordt ze geopereerd.

tekst: esther smid ~ illustratie: Jan Hein schouw

Wie is lide van der vegt? 
Lide van der Vegt (61) is getrouwd en heeft twee zonen.  

Ze studeerde Frans, deed de sociale academie en werkte 

twintig jaar in de volwasseneneducatie als docente nederlands 

als tweede taal voor groepen migrantenvrouwen.

in 2000 werd lide getroffen door borstkanker. na alle 

behandelingen pakte ze haar werk weer op en besloot tijdens 

haar lessen ook voorlichting te gaan geven over borstkanker en 

het bevolkingsonderzoek. Het bleek niet alleen goed te zijn voor 

haar eigen verwerking van de ziekte, maar voorzag ook in een 

grote behoefte.

in 2003 begeleidde lide haar eerste borstkankerpatiënt, 

de turkse Gül. in 2006 werd stichting Mammarosa opgericht. 

Mammarosa geeft voorlichting over borstkanker aan migran-

tenvrouwen, hun familie, hulpverleners 

en voorlichters. sinds de oprichting 

heeft Mammarosa ruim 100 migran-

tenvrouwen met borstkanker begeleid en 

duizenden vrouwen hebben inmiddels 

voorlichting gekregen.

≥ www.mammarosa.nl

pink ribbon

Mammarosa voor 
alle allochtone  
vrouwen

Pink ribbon steunt Mammarosa 
Stichting Pink Ribbon  is een fondsenwervende organisatie die zich inzet 

in de strijd tegen borstkanker.  Zij heeft als doel het aantal mensen dat 

borstkanker krijgt te verminderen, vroege diagnose te bevorderen en de 

zorg voor patiënten en hun omgeving te verbeteren. Dat doet zij  door het 

geven van voorlichting en het financieren van voorlichtingsprojecten, weten-

schappelijk onderzoek en zorgprojecten. in 2010 kreeg stichting Mamma-

rosa een substantiële donatie van Pink ribbon. initiatiefnemer en directeur 

van Mammarosa lide van der 

vegt licht in dit artikel toe welke 

projecten met deze donatie 

gefinancierd zullen worden.

‘Met de subsidie die we van Pink Ribbon  
hebben gekregen zijn we bezig onze 
meertalige website verder te ontwikkelen, 
want dat is een belangrijk instrument  
van onze organisatie’
lide van der vegt
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Zeldzaam, 
maar waar

Wie? ‘Ik ben Frits van Werven, 73 jaar oud, 
getrouwd en heb twee kinderen: een zoon en 
een dochter. In 1991 - ik was toen 53 - kreeg ik 
de diagnose borstkanker.’

Hè, hoe kan dat? ‘Ik was vroeger werk-
zaam in het kernfysisch onderzoek en ik denk 
dat mijn borstkanker het gevolg is van de neu-
tronenstraling waaraan ik blootgesteld ben.’

en toen? ‘De impact van de diagnose was 
enorm. Ik wist wel dat borstkanker bij mannen 
bestond, maar dit had ik toch niet verwacht. 
Je staat er niet bij stil dat je een voor mannen 
zo zeldzame ziekte kunt krijgen. Mijn vrouw en 
ik werden goed opgevangen door onze huis-
arts. Na de eerste schok heb ik het vrij nuchter 
opgepakt. Ik stond gedurende het hele proces 
in de doe-stand: ik concentreerde me op wat 
er aan te doen was. Mijn vrouw heeft zich 
meer zorgen gemaakt dan ikzelf.’ 

een man met een vrouwenziekte? 
‘Borstkanker staat inderdaad bekend als een 
vrouwenziekte. Ook in de hele behandeling 
merk je dat alles afgestemd is op vrouwen. 
Ik werd in de wachtkamer opgeroepen als 
mevrouw van Werven en werd in brieven ook 
aangesproken als mevrouw. Op zich logisch 
want in Nederland krijgen jaarlijks 13.000 
vrouwen borstkanker en slechts 100 mannen. 

Ik vond het vervelend dat ik een van die man-
nen was, terwijl alles rondom borstkanker op 
vrouwen gericht is.’

en de behandeling? ‘De medische zorg is 
ook vooral ingesteld op vrouwen. Bij mannen 
wordt bijvoorbeeld al snel gedacht dat het 
cosmetische resultaat van de operatie minder 
belangrijk is dan bij vrouwen, terwijl mannen 
vaker met ontbloot bovenlijf lopen. Mijn litte-
ken is gelukkig heel netjes, maar ik miste wel 
een tepel. Ik ben een fanatiek zwemmer en 
was op een gegeven moment de blikken en 
vragen in het zwembad beu. Toen heb ik een 
tepel laten tatoeëren. Ook de hormoonthera-
pie is niet op mannen toegespitst. We krijgen 
dezelfde medicijnen als onze vrouwelijke 
lotgenoten, waardoor we last kunnen krijgen 
van een verlaagd libido en erectiestoornissen.’

en nu? ‘Sinds 2007 ben ik coördinator van 
de Werkgroep Borstkanker bij Mannen van  
Borstkankervereniging Nederland. We 
zijn actief op het gebied van voorlichting, 
lotgenotencontact en beleid. Door onbe-
kendheid was de kans op een diagnose in 
een (soms te) laat stadium groot. Door onze 
activiteiten en een folder, die onder andere 
met steun van KWF tot stand is gekomen, is 
borstkanker bij mannen bekender gewor-
den. We willen dat behandeling bij mannen 

met dezelfde zorg wordt omringd als bij 
vrouwen en we willen zorgen voor optimale 
psychosociale begeleiding.’

Mijn toekomstdroom? ‘Dat we geen 
onderscheid meer maken tussen mannen 
en vrouwen met borstkanker, maar gewoon 
spreken over borstkankerpatiënten.’  

Project borstkanker bij mannen 
De borstkanker onderzoek Groep (booG), is 

met financiering van Pink ribbon een project 

gestart over borstkanker bij mannen. op grond 

van gegevens van de nederlandse kanker-

registratie wordt een analyse uitgevoerd van 

mannelijke borstkankerpatiënten van de 

afgelopen twintig jaar. Doel? inzicht krijgen in 

de specifieke kenmerken van borstkanker bij 

mannen zodat de behandeling geoptimali-

seerd kan worden.  

Meer informatie: www.boogstudycenter.nl

Wil je in contact komen met de werkgroep 

stuur dan een e-mail naar: 

info.mannen@borstkankervereniging.nl

via vader 

Het is niet zo bekend, maar je kunt ook van je 

vader borstkanker erven als hij drager is van 

een gemuteerd brCa1- of brCa2-gen. 

voor meer informatie zie www.brca.nl.

tekst: esther smid ~ Foto: bodine koopmans  mannen met borstkanker
-advertenties-

-advertenties-

Met elkaar. Voor elkaar.Met elkaar. Voor elkaar.

Met elkaar. Voor elkaar.

Als je wilt weten welke zorg een 
ziekenhuis biedt, als je wilt weten 
hoe anderen de zorg ervaren hebben, 
kijk dan op www.borstkanker.nl

Monitor Borstkankerzorg 
Goede informatie helpt
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xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxB-wust leven

D
e afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de invloed 
van bewegen op het ontstaan van borstkanker. Volgens prof. 
dr. ir. Floor van Leeuwen van het Nederlands Kanker Instituut 

- Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) blijkt daaruit overtui-
gend dat bewegen de kans op borstkanker met twintig tot dertig pro-
cent kan verminderen. Van Leeuwen: ‘Als iemand pas op wat oudere 
leeftijd begint met meer lichaamsbeweging, dan helpt dat nog steeds 
om de kans op borstkanker te verminderen. En ook voor vrouwen die 
al borstkanker hebben gehad, heeft meer lichaamsbeweging zin. Het 
blijkt dat lichaamsbeweging bij ex-patiënten bijdraagt aan vermin-
dering van de vermoeidheid en de kwaliteit van leven verbetert. En 
verder vermindert actief zijn ook de kans op borstkanker in de andere 
borst. Of bewegen ook de kans op uitzaaiingen beïnvloedt, dat weten 
we nog niet. Daar moet meer onderzoek naar gedaan worden.’     

van dik tot dun
Hoe kan beweging de kans op borstkanker beïnvloeden? Van Leeu-
wen: ‘Deels komt het doordat je afvalt van meer beweging, want 
overgewicht vergroot de kans op borstkanker. Maar lichaamsbe-
weging heeft ook een eigen onafhankelijk effect. Het werkt via sub-
tiele invloed op de vrouwelijke geslachtsorganen. En het werkt bij 
zowel vrouwen die wat dikker zijn als bij slanke dennen. Maar meer  
lichaamsbeweging kan borstkanker helaas niet volledig uitbannen; 
ook iemand die altijd lichamelijk actief is geweest, kan borstkanker 
krijgen. Door meer lichaamsbeweging daalt alleen de kans op de 

ziekte. Dat is vooral belangrijk omdat vrouwen weinig kunnen doen 
aan de meeste risicofactoren voor borstkanker. Onze genen, daar 
kunnen we bijvoorbeeld niets aan veranderen. En hoeveel kinderen 
je krijgt en op welke leeftijd, dat is ook moeilijk te beïnvloeden. Maar 
bewegen, daar kunnen we wel zelf wat aan doen!’

beweging in je directe omgeving
Elke dag in totaal minimaal 30 minuten matig intensief bewegen is 
het advies. Ook als je geen sportliefhebber bent is dat haalbaar als je 
wat meer beweegt in je dagelijkse leven. Enkele tips: 
•  maak een ommetje tijdens de lunchpauze of na het avondeten  
•  doe de boodschappen zoveel mogelijk lopend of op de fiets  
•  ga samen met iemand wandelen, fietsen of sporten 
• neem de trap in plaats van de lift 
• fiets naar het werk
• haal de kinderen lopend of op de fiets uit school 
• maak je huis zelf schoon
• was de auto wat vaker  
• leef je uit in de tuin
• ga lekker uitgebreid shoppen
•  trek eropuit; bezoek evenementen en doe mee met  

natuur- of stadswandelingen

beweeg! tekst: angela severs ~ Foto: Marie-thérèse kierkels (Pve)

Een gezonde leefstijl kan bijdragen aan de preventie en het herstel van 
borstkanker. Maar waaruit bestaat een gezonde leefstijl precies en wat 
is er bekend over de effecten? 
In elke editie van B belichten we een aspect van bewust leven: dit keer 
Floor van Leeuwen van NKI-AVL over lichaamsbeweging.

Dita Reimer vertelt: ‘Zes jaar geleden hadden we in Tilburg een lotgeno-
tencontactgroep die slecht bezocht werd. Samen met Corry de Laat en 
zes anderen kwamen we toen op het idee om te gaan zwemmen, goed 
voor onze armspieren en contacten. Inmiddels staan er 52 vrouwen op 
de lijst, elke vrijdag komen er zo’n 20 tot 25. We hebben het bad dan 
helemaal voor onszelf. Omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten,  
kijken we niet raar op van vrouwen middenin een chemokuur zonder pruik of 
vrouwen die zonder borstprothese zwemmen. Na afloop drinken we koffie. 
Zo komt toch weer het lotgenotencontact om de hoek kijken, we delen lief 
en leed met elkaar. Inmiddels wordt er ook gezwommen in Goirle. Elk jaar 
vieren we onze oprichting met een gezamenlijke lunch. Er is trouwens ook 
een wandelclub, een naaiclub waar aangepaste lingerie wordt gemaakt 
en er fietsen ieder jaar vrouwen mee voor Pink Ribbon met Leontien van  
Moorsels Ladies Ride.’

Goed voorbeeld: zwemclub in brabant
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Bewust leven

De meisjes zijn 
weer in evenwicht
tekst: ulrike schmidt ~ Foto: robin de Puy

Vriend en vijand 
‘Ik heb gemengde gevoelens over mijn 
borsten, ze zijn vriend en vijand. Aan de 
ene kant ben ik blij dat ik ze nog heb zodat 
ik aan de buitenkant een “gewone” vrouw 
lijk. De andere kant is een donkere kant. 
Ik vertrouw ze niet. Mijn “kankertiet” zit vol 
littekenweefsel en is daardoor altijd ge-
voelig. De gezonde borst is na een recente 
borstverkleining pijnlijk.’

Boos om wie het niet redden
‘Boos en verdrietig ben ik vooral om alle 
vrouwen die het niet hebben gehaald of 
niet gaan halen. Het afscheid van deze 
prachtige vrouwen, onder wie mijn vrien-
din Margriet, is keihard. Uit respect voor 
haar hebben haar dochters, zus, nichtje 

en ik een tatoe laten zetten. Die staat 
voor alle vrouwen die het niet redden.’

Op en top vrouw
‘Doordat mijn tumor hormoongevoelig 
was, moest ik stoppen met de pil. Hierdoor 
kwam ik op mijn 44e in de overgang met 
de bekende klachten. Meer vrouw kun je 
toch niet zijn.’

Een beetje scheel
‘Nu zijn mijn benen mijn meest aantrek-
kelijke lichaamsdeel. Voor 2005 waren dat 
toch echt mijn borsten. In januari heb ik een 
borstverkleining van de gezonde, grote borst 
gehad om de meisjes weer in evenwicht 
te brengen. Ze zijn nog steeds een beetje 
scheel. Alhoewel… loensen is toch sexy?’

Werkinstructies
‘Mijn man vindt mij nog steeds lekker. Er 
zijn alleen werkinstructies gekomen hoe hij 
mij mag aanraken.’

Moedig en krachtig
‘De kanker heeft mij niet angstig of verdrie-
tig gekregen, maar juist moedig en krach-
tig gemaakt. Het is de start geweest van 
een beter en mooier leven waarin ik veel 
fantastische mensen ontmoet door mijn 
vrijwilligerswerk. Ik verdom het om er iede-
re dag mee bezig te zijn! Voor de toekomst 
wens ik een gepassioneerd leven met een 
warm hart voor anderen, het liefst nog zo’n 
35 jaar.’  

De naakte waarheid

Borstkanker laat zijn sporen achter, 
van binnen en van buiten.  
Vrouwen en mannen vertellen 
zonder opsmuk over de nieuwe 
relatie met hun lichaam. 

Jolanda Heredia
Leeftijd: bijna 50 jaar

Borstkanker: diagnose 
in 2005, in 2006 

behandeld
Behandeling: een 

borstsparende operatie  
rechts met zeven 

weken bestraling, en 
wekelijks een extra 

bestralingsboost op het 
tumorgebied.
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service b wordt gefinancierd met bijdragen van  
stichting Pink ribbon en de  volgende blad-Partners:

colofon

redactie
Sandra Kloezen  

Sue Peterse  

Rianne Romijn 

Ulrike Schmidt

Esther Smid   

Heike van der Woerd 

Concept en realisatie
BVN en Meander Media 

art direction, vormgeving en 
beeldredactie
 Van Lennep, Amsterdam

Conceptueel en creatief 
advies
Lily Martens Media, Lily Martens

Drukwerkbegeleiding
Picture Report, Joke Bieshaar

Druk
Ecodrukkers, Nieuwkoop

Met dank aan
Henriëtte Aronds, Fons Bruijs, 

Champal Gijzen, Francis 

Bach-Kolling, Désirée Hairwassers, 

Ronald Luijendijk, Hans Nortier, 

Marian Menke, Wilfred de Roos, 

Elsken van der Wall, medewerkers 

BVN en alle geïnterviewden die 

aan dit nummer van B hebben 

bijgedragen. 

reacties zijn welkom
Wil je reageren op een van de 

artikelen in B of wil je meewerken 

aan een van de rubrieken, mail dan 

naar redactie@borstkanker.nl

lidmaatschap en  
adreswijzigingen 
www.borstkankervereniging.nl/

lid_worden

info@borstkanker.nl

T (030) 2917222 

(ma t/m vrij 9.00 – 16.00 uur)

Borstkankervereniging Nederland

Postbus 8065, 3503 RB  Utrecht 

oplage
13.000

ISSN 1572-0497 

bestuur bvn
Coleta Coppes, Herman Geertsen, 

Charles Gevers, Elly Hilgeman 

(voorzitter), Ellen Zijp

adviesraad bvn
Riet van der Heide (erelid BVN), Aart 

Hendriks, Caro Koning, Ankie Krol, 

Floor van Leeuwen, Hans Nortier , 

Emiel Rutgers, Margo Trappenburg, 

Henk van Wel, Ellen Zijp (voorzitter)

Niets uit deze uitgave mag worden 

overgenomen, vermenigvuldigd of 

gereproduceerd zonder schriftelijke 

toestemming van BVN en/of andere 

rechthebbenden.

Borstkankervereniging Nederland (BVN) bundelt en deelt 
kennis over borstkanker en ervaringen van mensen 
die ermee te maken hebben. Want zij kunnen als geen 
ander aangeven wat van belang is. Daarmee wil BVN 
bijdragen aan betere zorg voor jezelf, voor anderen en 
voor de toekomst. B is een uitgave van BVN en houdt 
je op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied 
van borstkanker. B verschijnt drie keer per jaar in april, 
september en december.  

Wil je B ontvangen? 
Via www.borstkanker.nl kun je voor € 29,- lid worden en ont-
vang je ook het blad. Je hoeft zelf geen borstkanker te hebben 
om lid te worden en het blad te ontvangen. Via lidmaatschap 
betuig je steun en sympathie voor het werk van BVN. 

B Journaal
Om meer mensen te informeren over B wordt de inhoud van ieder 
nummer via een web-journaal aangekondigd: B Journaal. B Journaal 
wordt gepresenteerd door Lara Jonkers, actief lid van BVN, en gepro-
duceerd in samenwerking met Quadia Web TV. Stichting Pink Ribbon 
financiert het journaal. 
www.borstkanker.nl/bjournaal

Monitor Borstkankerzorg
BVN maakt het mogelijk om te vergelijken welke borstkanker-
zorg ziekenhuizen bieden en of zij voldoen aan de basisei-
sen die BVN stelt aan goede zorg. Het unieke is dat de Moni-
tor ook laat zien hoe andere patiënten de zorg hebben ervaren.  
www.borstkanker.nl/monitor

Altijd antwoord
Op de website van BVN vind je nog veel meer informatie over borst-
kanker zoals een woordenboek, uitleg over behandelingen, een bi-
bliotheek en ervaringsverhalen. Kun je iets niet vinden of heb je een 
vraag, dan klik je op de home-pagina via de stel-je-vraag-knop door 
naar het vragenformulier. www.borstkanker.nl

BVN Ervaringslijn
T: (030) 291 72 20. Ma, woe en vrij-ochtend van 10.00 tot 13.00 uur. 
Geschoolde ervaringsdeskundigen beantwoorden vragen over de 
behandeling of over wat borstkanker met je doet. 

BVN Forum en Chat: digitaal lotgenotencontact
In het forum kun je lezen hoe anderen met hun ziekte omgaan. Je 
kunt ook real time chatten. Om mee te doen vragen we je om je een-
malig te registreren. www.borstkanker.nl/forum 

BVN Agenda
Klik op de homepagina op de button ’activiteiten’ om naar de agenda 
te gaan. Hier vind je een overzicht van allerlei activiteiten rondom 
borstkanker. Je kunt zoeken op datum, provincie en/of doelgroep. 
www.borstkanker.nl

Databank
Veel mensen vinden het prettig om met iemand die in een vergelijk-
bare situatie zit of heeft gezeten te praten over wat hen is overkomen. 
De Databank van BVN kan je snel via e-mail of telefoon in contact 
brengen met iemand die een vergelijkbare ervaring heeft gehad. 
Aanmelden kan met een e-mail naar 
info.databank@borstkankervereniging.nl. 
www.borstkanker.nl/databank

Aankondigingen
Themamiddag Jong en BRCA
Zaterdag 21 mei, 13.00 tot 17.00 uur, Utrecht 
Zie ook www.brca.nl

Algemene ledenvergadering
Zaterdag 28 mei, Utrecht
Leden ontvangen nog een uitnodiging

Themadag Jong...en borstkanker
Zaterdag 17 september, 10.00 tot 17.00 uur, Roermond
Zie ook www.borstkanker.nl

BVN in de buurt:

Regionale activiteiten
Verspreid over heel Nederland organiseren BVN-leden activiteiten 
voor lotgenoten in de regio. Vaak in samenwerking met een zieken-
huis of inloophuis. Elke provincie heeft zijn eigen home-pagina. 
www.borstkanker.nl/bvn_in_de_buurt

Meewerken aan belangenbeharting
BVN stelt een nieuw team van regionale belangenbehartigers  
samen. Wil je jouw ervaring inzetten voor betere borstkankerzorg in 
je eigen regio? 
Kijk dan op: www.borstkanker.nl/belangenbehartigers

ook bladpartner worden?
Neem dan contact op met Sandra Kloezen, kloezen@borstkanker.nl
T (030) 291 72 22

Voorlichting over borstkanker is een van de  
pijlers van Stichting Pink Ribbon.  
Daarin wordt samengewerkt met BVN. Pink Ribbon levert 
een substantiële financiële bijdrage om B mogelijk te maken. 
www.pinkribbon.nl 
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Aankondigingen
Themamiddag Jong en BRCA
Zaterdag 21 mei, 13.00 tot 17.00 uur, Utrecht 
Zie ook www.brca.nl

Algemene ledenvergadering
Zaterdag 28 mei, Utrecht
Leden ontvangen nog een uitnodiging

Themadag Jong...en borstkanker
Zaterdag 17 september, 10.00 tot 17.00 uur, Roermond
Zie ook www.borstkanker.nl

BVN in de buurt:

Regionale activiteiten
Verspreid over heel Nederland organiseren BVN-leden activiteiten 
voor lotgenoten in de regio. Vaak in samenwerking met een zieken-
huis of inloophuis. Elke provincie heeft zijn eigen home-pagina. 
www.borstkanker.nl/bvn_in_de_buurt

Meewerken aan belangenbeharting
BVN stelt een nieuw team van regionale belangenbehartigers  
samen. Wil je jouw ervaring inzetten voor betere borstkankerzorg in 
je eigen regio? 
Kijk dan op: www.borstkanker.nl/belangenbehartigers

ook bladpartner worden?
Neem dan contact op met Sandra Kloezen, kloezen@borstkanker.nl
T (030) 291 72 22

Voorlichting over borstkanker is een van de  
pijlers van Stichting Pink Ribbon.  
Daarin wordt samengewerkt met BVN. Pink Ribbon levert 
een substantiële financiële bijdrage om B mogelijk te maken. 
www.pinkribbon.nl 



Wat verbindt dit groepje met Jolanda?
Dat is Margriet, de moeder van Liza en 
Anna. Jolanda en Margriet waren bijna 30 
jaar beste vriendinnen. Op 6 juli 2009 over-
leed Margriet aan borstkanker. Sindsdien 
doet Jolanda er alles aan om Margriets 
dochters te steunen. Als ze haar nodig 
hebben of als ze vragen hebben over hun  
moeder is ze er altijd.

Jolanda volgens haar vriendinnen
Jolanda is liefdevol, staat altijd klaar om te 
helpen. De vrouwen bewonderen haar om 
haar doorzettingsvermogen en haar inzet 
voor projecten voor vrouwen met borstkan-
ker. Met haar humor pept ze iedereen op. 
Jolanda heeft het hart op de tong en is ‘een 
beetje wild’.

Tatoe als symbool
De meest bijzondere activiteit van de vrien-
dinnen samen, sinds Jolanda ook borst-

kanker kreeg, is dat ze allemaal dezelfde 
tatoeage hebben laten zetten. Wat waren 
ze zenuwachtig! Maar ze deden het voor 
alle borstkankerpatiënten en in het bijzon-
der voor Margriet, de beste vriendin van Jo-
landa en de zus van Like. Ze hebben voor 
het strikje van Pink Ribbon gekozen. Toen de 
tatoeages klaar waren, was de cirkel rond. 
Like: ‘Door de tatoeage zijn we voor altijd 
met elkaar verbonden.’ 

Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto: Robin de Puy 

‘   DOOR DE TATOEAGE ZIJN 
WE VOOR ALTIJD MET 
ELKAAR VERBONDEN’

Anna Koper 
(15 jaar) dochter van 
Margriet (vriendin 
van Jolanda)

Jolanda Heredia
(bijna 50 jaar)

Marjolein Mol 
(19 jaar) dochter 
van Like

Like Mol (52 jaar)  
zus van Margriet 
en vriendin van 
Jolanda

Esther Brand (18 jaar) 
vriendin van Liza en  
Marjolein. Haar moeder is 
vorig jaar ook aan
borstkanker overleden.

zie ook cover en pagina 41

Liza Koper 
(20 jaar) 
dochter van 
Margriet


