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Uitgezaaide borstkanker is geen gemakkelijk onderwerp om te 
bespreken. Je hebt dan immers gehoord dat je ongeneeslijk ziek 
bent. Het stempel ‘ongeneeslijk’ geeft ons een gevoel van onmacht. 
Als patiënt, als behandelaar, als mens. Toch krijgt een vijfde van 
alle borstkankerpatiënten deze boodschap voor de kiezen. Door tal 
van nieuwe behandelingen blijven meer mensen met uitzaaiingen 
langer leven. Dat is goed nieuws. Wat we van veel patiënten hebben 
gehoord is de behoefte voor meer aandacht voor de specifieke zorg 
voor mensen met uitgezaaide borstkanker. Hoog tijd dus dat wij er 
ook expliciet aandacht aan besteden, onder andere met deze specia-
le uitgave van B. 

Dit nummer konden we alleen maken dankzij de intensieve inzet 
en energie van de Expertgroep uitgezaaide borstkanker. Dames, 
ontzettend bedankt! Jullie openheid en advies gaf richting aan de 
onderwerpen die in dit nummer een plek kregen. Met elkaar en voor 
elkaar, zoals het motto van BVN is.  

Als je uitgezaaide borstkanker hebt, word je onherroepelijk gecon-
fronteerd met de beperkingen die de ziekte en behandelingen met 
zich meebrengen, maar desondanks wil je gewoon leven. Zo lang 
mogelijk, zo normaal mogelijk. Je hebt een ziekte, maar je bent die 
ziekte immers niet. In de wetenschap dat je tijd schaars is, krijgt tijd 
vaak meer betekenis dan voorheen. De kwaliteit van leven lijkt daar-
door nog belangrijker dan deze toch al was. Wat kwaliteit van leven 
inhoudt, is voor iedereen anders. En wat ‘normaal’ is, moet je steeds 
bijstellen. Dat vraagt om enorme flexibiliteit en aanpassingsvermo-
gen van jezelf, maar ook van mensen in je naaste omgeving.

Met dit themanummer willen we je over al deze aspecten informe-
ren, maar er ook aandacht voor vragen. We geloven dat deze editie 
van B niet alleen waardevol is voor mensen met uitgezaaide borst-
kanker, maar ook voor zorgverleners en naasten. En als je borst-
kanker hebt gehad en vreest dat de kanker ooit uitzaait, dan helpt 
de informatie in dit nummer hopelijk grip te krijgen op die angst. 
Al was het alleen maar door te lezen over de nieuwste medische 
ontwikkelingen, en over de manier waarop mensen met uitgezaaide 
borstkanker ‘gewoon leven’.

Met hartelijke groet,

Lieke Steinmeijer
Directeur BVN
Steinmeijer@borstkanker.nl

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

Ook palbociclip nu in het basispakket
BVN strijdt al jaren voor beschikbaarheid en vergoeding van 
effectief bewezen geneesmiddelen bij borstkanker. En met 
succes! Onlangs werd bekend dat na een effectieve BVN-lobby 
pertuzumab én palbociclib vergoed worden vanuit het basis-
pakket.  F www.borstkanker.nl/nieuws

Klinische onderzoeken op een rij
Er was al lang behoefte aan een overzicht voor patiënten van alle 
lopende klinische onderzoeken. BVN heeft zich met tal van patient 
advocates ingespannen om dit overzicht samen te stellen. Het 
overzicht wordt vanaf nu continu geactualiseerd. Je vindt het op 

 F www.borstkanker.nl/overzicht-wetenschappelijk-onderzoek

IKNL-Onderzoek: betere zorg bij uitgezaaide kanker
In januari startte IKNL een grootschalig wetenschappelijk 
onderzoek naar de kwaliteit van zorg en leven van patiënten 
met uitgezaaide kanker en hun naasten: eQUIPE. Het doel van 
de studie is om concrete aanbevelingen te doen voor betere 
palliatieve zorg. Meer informatie op www.profielstudie.nl

Voor in de agenda
Oktober – borstkankermaand
De hele maand oktober vinden ontelbare activiteiten plaats die 
te maken hebben met borstkanker. Kijk of er ook voor jou iets 
bijzit. Een compleet overzicht vind je op

 F www.borstkankeragenda.nl

7 oktober - Borstkankersymposium
Een dag van patiënten voor patiënten in Kasteel de Vanenburg 
in Putten.  F www.borstkankersymposium.nl

28 oktober – Symposium uitgezaaide borstkanker
In het Maastricht UMC+ vindt met medewerking van BVN een 
symposium plaats voor patiënten met uitgezaaide borstkanker. 
De dag is een initiatief van drs. Thea Thuijls MSc (ervarings-
deskundige en patient advocate bij BVN) en prof. dr. Vivianne 
Tjan-Heijnen (oncoloog). Het doel is informatieverstrekking, em-
powerment, lotgenotencontact en het bespreken van thema's 
in rondetafelgesprekken. Een opbouwende en kennisrijke dag. 
Meer informatie en aanmelding via

 F www.borstkankeragenda.nl/conferentie

Rectificatie Tattoo Miriam 
In het vorige nummer van B stond het artikel ‘Ik heb er mijn 
ding van gemaakt’ over Miriam Niele-Sanders en haar tatoe-
age. Miriam deelt graag haar ervaringen hierover. Helaas 
was het e-mailadres van Miriam niet afgedrukt. Je kunt 
Miriam bereiken op tattoomiriam@gmail.com
Het artikel kun je digitaal teruglezen op www.borstkanker.nl/
archief_b, in B19 op pagina 35.

voorwoord BVN-nieuws

Gewoon leven



Lifecoach

Sinds kort kan ik gebruikmaken van een heuse lifecoach. Bij de ope-
ning van een fonkelnieuw regionaal oncologiecentrum zijn er maar 
liefst vijftien van zulke coaches aangesteld. Alsof dit nog niet ge-
noeg is zijn er twaalf leefgebieden uitgewerkt waarmee je als kan-
kerpatiënt te maken kunt krijgen. En dat alles om de empowerment 
van de patiënt te vergroten. 

Nu ben ik als beweegliefhebber vertrouwd met het begrip coach. 
Maar om als vrouw met uitgezaaide borstkanker, en negen jaar 
ziektegeschiedenis achter de kiezen, ineens een lifecoach toege-
wezen te krijgen vind ik curieus. Bovendien klinkt lifecoach heel 
navrant als je ongeneeslijk ziek bent. Ik wees zo’n enthousiaste life-
coach erop dat onderdompeling in de twaalf leefgebieden, met alle 
mogelijke problemen, een pootje gelapte kankerpatiënt echt niet 
overeind zou helpen. Ze kwam niet veel verder dan dat 'een bureau' 
dit allemaal had bedacht. Ander bureau misschien?

Vaak kun je met de adviezen op basis van die twaalf leefgebieden je 
voordeel doen. Bijvoorbeeld het volgen van een dieet of ondersteu-
ning zoeken bij psychosociale problemen. Nuttig, maar voor mij 
zijn het juist zaken die heel dichtbij me liggen en die een verbinding 
hebben met de tijd toen ik nog gezonder was, die me het gevoel ge-
ven zelf het heft in handen te nemen. Zo heb ik samen met mijn 
dochter, vóór de borstamputatie en eerste chemobehandeling, een 
leuk prothesezwempak gekocht. Steeds als ik de la opentrok waarin 
het lag, kreeg ik een stimulans om het na de wondgenezing te gaan 
gebruiken.

Gelukkig wordt de lifecoachsoep niet zo heet gegeten als hij wordt 
opgediend. De lifecoaches blijken de oncologieverpleegkundigen 
van weleer te zijn met de voor mij vertrouwde werkwijze. Onder-
tussen heb ik houvast aan beweging, film, familie, boeken en wijze 
woorden van filosofen. Daar komt geen bureau aan te pas.
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Overzicht artikelen uitgezaaide borstkanker
Naar aanleiding van deze special over uitgezaaide borstkanker 
heeft BVN alle relevante artikelen die ooit in B hebben gestaan 
geïnventariseerd. Je vindt het overzicht en links naar de artikelen 
op  F www.borstkanker.nl/uitgezaaide_borstkanker
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Marijke V.

Thea

Coby

Het is  
rouwen  
om mezelf 
terwijl ik  
er nog ben

Hoe is het om uitgezaaide 
borstkanker te hebben en 
bewuster te weten dan de 
meeste andere mensen 
dat de dood, vroeg of laat, 
aanstaande is? Wat gaat er 
dan door je heen? 

Tekst: Leden van de Expertgroep uitgezaaide 
borstkanker van BVN
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Adriënne 
Een van de moeilijkste dingen sinds 
ik gemetastaseerde borstkanker heb: 
accepteren dat ik steeds moet inleveren. 
Het is rouwen om mezelf terwijl ik er 
nog ben. 
Adriënne, heeft sinds 2008 uitgezaaide  

borstkanker

Francis
 Ik vraag me af hoe het einde zal 
zijn. Heb ik dan veel pijn en hoe ga ik 
daarmee om? Mijn diepste angst  is dat 
ik een lang ziekbed zal hebben, en dat 
dit de laatste herinnering wordt van 
mijn kinderen aan hun moeder. 
Francis, heeft sinds 2012 uitgezaaide 
borstkanker

Gea
Ben ik er nog als mijn kinderen hun lief 
vinden? En maak ik dan nog mee, dat ze 
zelf kinderen krijgen?
Gea, heeft sinds 2010 uitgezaaide borstkanker

Rina
 Zonder partner en kinderen ben 
ik gewend om beslissingen zelf te 
nemen. Maar nu ben ik de enige in 
mijn omgeving die weet dat mijn einde 
in het niet zo verre verschiet ligt.  
Familieleden en vrienden praten er niet 
makkelijk over: te moeilijk, te eng, te 
dichtbij of te onvoorstelbaar. 
Rina, heeft sinds 2015 uitgezaaide borstkanker

Marijke K.
Na de diagnose was ik heel boos, wilde 
geen nieuwe spullen meer kopen. Tot 
mijn man me tot de orde riep. Nu gaat 
het beter omdat ik het een plaatsje 
kon geven. We kopen wat we willen en 
genieten!
Marijke, heeft sinds 2013 uitgezaaide borstkanker 

Marie-José
Ik hoop dat mijn moeder eerder 
sterft dan ik! Maar ook: zal ik de 
volgende kerst nog halen, zal ik die 
concertkaartjes voor volgend jaar nu 
wel of niet bestellen en zal ik Sarah in de 
ogen kunnen kijken?
Marie-José, heeft sinds 2010 uitgezaai

de borstkanker 

Ria
Dit kleine hummeltje, dochter van 
mijn petekind Cristel, is 8 juni 1 jaar 
geworden! Dankbaar dat ik dit mee mag 
maken! Hopelijk mag ik nog een tijdje 
blijven voordat ik naar mijn overleden 
zusje Jacqueline (de moeder van 
Cristel) reis. 
Ria, heeft sinds 2012 uitgezaaide borstkanker

Anita 
Als je zegt dat je ongeneeslijk ziek 
bent, zeggen mensen vaak: “Ik kan ook 
onder een bus komen". Dan antwoord ik 
meestal: “Klopt, maar ik weet dat mijn 
bus al klaar staat!”
 Anita, heeft sinds 2011 uitgezaaide borstkanker 

Marjolijn
Identiteit is voor mij belangrijk: het 
gevoel van een persoonlijkheid, met 
eigen kenmerken, waardoor men zich 
van anderen onderscheidt. Ik heb vele 
momenten van  genieten. Het heeft niks 
te maken met kracht en moed, maar 
meer met trouw zijn aan jezelf.
Marjolijn, heeft sinds 2014 uitgezaaide borstkanker

Thea 
Soms denk dat ik het niet erg zou 
vinden als ik 's morgens niet meer 
wakker word. Dan is heel die nare 
toestand tenminste afgelopen en hoef 
ik me niet meer druk te maken over wat 
mij en mijn gezin nog te wachten staat.
Thea,  heeft sinds 2014 uitgezaaide borstkanker

Marinka 
Ik lig regelmatig 's nachts over mijn 
eigen crematie na te denken. Vooral in 
de eerste week na de diagnose zag ik 
in mijn droom een hele stoet huilende 
mensen voorbijkomen. Gelukkig kan 
ik deze gedachten ook weer van me 
afzetten. 
Marinka, heeft sinds 2012 uitgezaaide borstkanker

Jet 
Ik geniet van iedere dag en maak 
mooie herinneringen in de hoop dat 
de herinneringen het straks voor de 
kinderen en mijn man gemakkelijker 
maken en ze kunnen terugdenken aan 
deze bijzondere, mooie tijd.
Jet, heeft sinds 2015 uitgezaaide borstkanker 

Nina 
Volgend jaar zijn we 12 1/2 jaar 
getrouwd. Zal ik dat moment nog 
beleven? Stiekem hoop ik nog op 
een rollatorrace met manlief in een 
verzorgingshuis!
 Nina, heeft sinds 2011 uitgezaaide borstkanker

Marijke V.
Moet ik vast kleren uitzoeken voor de 
dag van? Met wie zal mijn dochter onze 
urenlange gesprekken door de telefoon 
hebben? Pakt mijn man zijn leven weer 
op? Wie sterft er eerder: de hond of ik? 
Marijke, heeft sinds 2012 uitgezaaide borstkanker

Tootje 
Toekomst-mist: vlak voor mij heb ik 
nog goed zicht, kijk ik wat verder, zit het 
dicht. 
Tootje, heeft sinds 2007 uitgezaaide borstkanker

Rina
Afscheid nemen van het werk is 
moeilijk. Al ben ik 60, ik was nog niet 
toe aan pensioen.
Rina, heeft sinds 2015 uitgezaaide borstkanker

Coby
Ik ontkende mijn diagnose niet, maar 
was ook niet bereid om me neer te 
leggen bij de sombere doorkijk van mijn 
onverbiddelijke einde. Ik zette mijn 
veerkracht in en pakte de natuur beet.
Coby, heeft sinds 2016 uitgezaaide borstkanker 
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De behandeling 
van uitzaaiingen  

op afstand

Bij uitgezaaide borstkanker zijn er 
tumorcellen gevonden op afstand, bij-
voorbeeld in de botten, longen, lever 
of hersenen. Wanneer er tumorcellen 
gevonden zijn in de okselklieren,  
spreken we, in onderscheid met uit-
gezaaide borstkanker, van positieve 
okselklieren of regionale uitzaaiingen. 
De afgelopen jaren zijn er ook voor 
uitgezaaide borstkanker steeds meer 
behandelmogelijkheden gekomen. 

Tekst: Mirjam Bedaf 
Foto’s: Robbert Beck/ZGT, Maastricht UMC+  
Illustratie: Deborah van der Schaaf

Ongeveer twintig procent van de mensen 
met borstkanker krijgt uiteindelijk te ma-
ken met uitzaaiingen, ook wel metasta-
sen genoemd. Bij vijf procent worden de 
uitzaaiingen al direct bij diagnose vastge-

steld. De uitgezaaide tumor bestaat meestal uit dezelfde 
soort kankercellen als de oorspronkelijke tumor. Ze zijn 
via de lymfklieren door de lymf- of bloedbanen op ande-
re plaatsen in het lichaam beland en uitgegroeid tot een 
uitzaaiing op afstand. Soms hebben de uitgezaaide tu-
morcellen iets andere kenmerken dan de oorspronkelijke 
tumor. Bij voorkeur worden er dan ook biopten genomen 
van de uitzaaiingen om opnieuw de receptorstatus te be-
palen (progesteron- of oestrogeengevoelig en hoeveelheid 
HER2/neu-receptoren).

Van palliatief naar terminaal
Uitgezaaide borstkanker is tot nu toe meestal niet te ge-
nezen. ‘De behandeling is dan palliatief’, vertelt dr. Ester 
Siemerink, internist-oncoloog bij Ziekenhuisgroep Twen-
te (ZGT). ‘In tegenstelling tot wat veel mensen denken is 
dit niet hetzelfde als terminaal. Integendeel, veel vrouwen F

Het blad over borstkanker  6 de medische les

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van dr. Ester Siemerink, 
internist-oncoloog bij de Ziekenhuisgroep Twente, en prof. dr. Vivianne 

Tjan-Heijnen, Maastricht UMC+.



Deborah van der Schaaf 
over haar illustratie:

Door de mooie ronde vorm had ik bij een paar van deze 
paardebloempluizen al snel de associatie met de vorm 
van borsten. Maar het zijn natuurlijk ook bloemen die zich 
juist via zachte zaadjes makkelijk verspreiden. De bloem 

sterft af, de zaadjes geven leven door. Vroeger plukte ik zo’n 
uitgebloeide bloempluis en blies de zaadjes alle kanten 
op… om vervolgens een wens te doen.
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met uitgezaaide borstkanker kunnen nog jaren leven met een goede 
kwaliteit van leven en volop meedoen in de maatschappij.’
In de richtlijn “Algemene principes van palliatieve zorg” wordt gespro-
ken over verschillende fasen van palliatieve zorg: een periode waarin 
de behandelingen zijn gericht op de ziekte zelf met als doel het leven 
te verlengen met behoud van kwaliteit van leven. Deze wordt gevolgd 
door een fase waarin geen behandeling van de kanker meer mogelijk 
is en de behandeling van symptomen centraal staat. Pas aan het einde 
van deze fase is er sprake van de terminale fase (de stervensfase).

Risico op uitzaaiingen
Het risico op uitzaaiingen is afhankelijk van een aantal factoren. 
Allereerst van de kenmerken van de tumor. ‘Hoe meer lymfklieren 
zijn aangetast, hoe groter de tumor is, hoe sneller de tumor groeit, 
hoe groter het risico is op uitzaaiingen’, legt prof. dr. Vivianne Tjan-
Heijnen, internist-oncoloog aan het Maastricht UMC+, uit. ‘Leeftijd 
is op zich geen risicofactor maar een jonger iemand heeft wel vaker 
een agressievere tumor en meer kans op lymfklieruitzaaiingen waar-
door gemiddeld genomen de prognose slechter is, maar niet slechter 
dan een ouder iemand met dezelfde tumorkenmerken.’
Verder is het zo dat bij patiënten met triple negatieve borstkanker 
met uitzaaiingen, deze uitzaaiingen vaak binnen drie jaar na diag-
nose worden vastgesteld. ‘Als er na drie jaar geen uitzaaiingen zijn 
ontdekt, is de kans groot dat het goed blijft gaan’, vertelt Tjan. 
‘Bij hormoongevoelige borstkanker kunnen uitzaaiingen veel later 
optreden, ook nog na tien jaar.’ HER2-positieve borstkanker zaait re-
latief vaker meteen uit naar de lever en de longen, of lokaal naar de 
borstkaswand.

Uitzaaiingen ontdekken
Vaak worden uitzaaiingen ontdekt door klachten zoals pijn (botpijn, 
pijn in de bovenbuik), benauwdheid, kortademigheid, prikkelhoest, af-
name van de eetlust of onverklaard gewichtsverlies. Siemerink: ‘Heb je 

klachten die ook na weken niet weggaan - een hoestje, pijn op een be-
paalde plek - dan moet je aan de bel trekken bij je huisarts of specialist.’
Triple negatieve borstkanker zaait in eerste instantie uit naar de lon-
gen en lever. Er kunnen ook uitzaaiingen ontstaan naar de hersenen, 
maar dit komt niet vaak voor. Klachten kunnen dan zijn: hoofdpijn, 
soms misselijkheid en braken, duizeligheid, en soms uitvalsverschijn-
selen van bijvoorbeeld een arm of been.
Hormoongevoelige borstkanker zaait vooral uit naar de botten. 
‘Klachten bestaan dan vaak uit verspringende pijn in de botten die 
geleidelijk erger wordt’, zegt Tjan. ‘Later kunnen ook uitzaaiingen in 
longen en lever voorkomen.’
Er wordt tijdens het nazorgtraject niet actief gescreend op uitzaaiin-
gen. Tjan: ‘Het vroeg ontdekken van uitzaaiingen en eerder starten 
van behandeling verlengt de levensduur namelijk niet. Vrouwen hoe-
ven dus ook niet te denken “was het maar eerder ontdekt, was ik maar 
eerder naar de dokter gegaan met mijn klachten”. Daar hoeft iemand 
zich dus niet schuldig over te voelen.’

Bij klachten of wanneer er plaatselijk een recidief wordt ontdekt, 
wordt er vanzelfsprekend wel verder onderzoek gedaan. Dit onder-
zoek is drieledig, en is gebaseerd op het gesprek (anamnese) en licha-
melijk onderzoek, bloedonderzoek, en beeldvorming (een echo, CT- of 
MRI-scan). ‘Soms zijn er tumormarkers in het bloed of bijvoorbeeld 
leverwaarden die afwijkend zijn’, aldus Tjan. ‘Het kan ook zijn dat de 
bloedwaarden en scan “goed” zijn maar de klachten blijven of toene-
men, dan moeten we altijd goed nadenken over wat er aan de hand 
kan zijn. Is het een metastase of misschien toch een andere ziekte, of 
zijn het klachten die een symptoom zijn van onderliggende angst voor 
terugkeer van de ziekte?’

Wanneer welke behandeling
Er zijn steeds meer mogelijkheden om op afstand uitgezaaide borst-
kanker te behandelen. Door de komst van nieuwe medicijnen en 

'Palliatief is iets anders 
dan terminaal. Met uitgezaaide 

borstkanker kun je nog 
jaren leven met een goede 

kwaliteit van leven'

Esther Siemerink, Ziekenhuisgroep Twente (ZGT)
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behandelmethoden is de vijfjaarsoverleving van patiënten met uit-
gezaaide borstkanker gestegen van vijftien procent in de periode 1989-
1994 naar 23 procent in de periode 2005-2009. In de jaren daarna zijn 
er diverse nieuwe behandelopties beschikbaar gekomen, waardoor pa-
tiënten bij wie op dit moment uitzaaiingen worden vastgesteld gemid-
deld nog weer betere vooruitzichten hebben. Daarover zijn nog geen 
statistieken beschikbaar.

Afhankelijk van het type borstkanker zijn er verschillende  behan-
delmogelijkheden. Bij hormoongevoelige borstkanker kunnen ver-
schillende lijnen hormoontherapie gegeven worden. Siemerink: ‘We 
starten met een bepaald middel en vaak zien we na ongeveer één tot 
anderhalf jaar – maar dat kan ook langer of korter zijn – dat de tumor 
toch weer gaat groeien. Dan kunnen we overstappen op een andere 
hormoonbehandeling, en vervolgens nog weer een andere. Op die ma-
nier lukt het vaak om de tumor een tijdje rustig te houden. En tegen-
woordig kunnen we de behandeling ook combineren met zogenaamde 
CDK4/6-remmers of mTOR-remmers, waardoor we de tumor weer 
gevoeliger maken voor de antihormoontherapie.’
Tjan vult aan: ‘De grootte van de tumor neemt af en daarmee ook bij-
voorbeeld de pijnklachten of kortademigheid. Als iemand niet (meer) 
reageert op antihormoontherapie, dat komt helaas ook voor, dan be-
spreken we de mogelijkheid van chemotherapie. Vaak wordt dat gezien 
als een vreselijke volgende stap in de behandeling. Toch is het zo dat 
chemotherapie bij borstkanker vaak goed verdragen wordt. De kwa-
liteit van leven neemt bij uitgezaaide borstkanker tijdens chemothe-
rapie dan ook vaak toe, ondanks de bijwerkingen. Dat komt omdat de 
omvang van de uitzaaiingen afneemt, en daarmee ook de klachten.’

Bij HER2-positieve ziekte is er door de komst van HER2-gerichte 
therapie, een vorm van immunotherapie met middelen zoals trastu-
zumab en pertuzumab, een zeer effectieve behandelingsmogelijkheid 
bij gekomen. Deze middelen worden eerst gecombineerd met chemo-
therapie, en nadien als onderhoudsbehandeling gegeven. Als de tumor 
ook hormoongevoelig is, dan wordt hier een antihormonale behande-
ling aan toegevoegd. Siemerink: ‘Deze relatief nieuwe middelen gene-
zen de patiënt met uitgezaaide borstkanker niet, maar de ziekte kan 
vaak wel lang onder controle worden gehouden. Bij sommige patiën-
ten zien we dat zelfs vele jaren na behandelingen alle afwijkingen nog 
steeds verdwenen lijken te zijn, maar dat is wel een kleine minderheid.’ 

Bij triple negatieve borstkanker is alleen chemotherapie een optie. 
Wellicht komen er in de toekomst meer mogelijkheden voor dit tumor-
type in de vorm van bijvoorbeeld immunotherapie of PARP-remmers.

Waarom niet opereren?
Siemerink krijgt vaak de vraag of ze niet gewoon alle uitzaaiingen kun-
nen wegsnijden. ‘Dat kan helaas meestal niet. Bij uitzaaiingen van borst-
kanker gaat het namelijk bijna altijd om een veelvoud aan uitzaaiingen 
en niet slecht om een of enkele. Het heeft daarom geen zin om enkele 
uitzaaiingen te verwijderen. Dat wordt uiteraard wel gedaan als deze 
lokale klachten geven of bij acuut gevaar zoals een dreigende dwars-
laesie.’ (Zie ook het artikel op p. 32 over de trial naar de behandeling 
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‘Vroege ontdekking van 
uitzaaiingen en eerder starten 

van behandeling verlengt 
de levensduur niet’

bij maximaal drie uitzaaiingen.) Bij botpijn kan bestraling worden toe-
gepast, soms voorafgegaan door een operatie. Verder worden er bij bo-
tuitzaaiingen botversterkende medicijnen (zoals bisfosfonaten en calci-
um/vitamine D) voorgeschreven. Het doel is de botten sterk te houden 
waardoor de kans op inzakkingen en breuken aanzienlijk kleiner wordt.

Prognose
Voor veel patiënten met uitgezaaide borstkanker, met name HER2- en 
hormoongevoelige borstkanker, zijn inmiddels zo veel behandelingen 
die over het algemeen goed te verdragen zijn, dat die groep gemiddeld 
nog vele jaren vooruit kan’, vertelt Tjan. ‘Hoe lang dat precies is, is 
voor iedereen verschillend. Sommige mensen leven nog na tien jaar, 
anderen niet. Vaak kunnen we aan de eerste behandeling wel zien wat 
het gedrag van de uitzaaiing is. Als de tumor bijna niet reageert, of in 

Vivianne Tjan Heijnen, Maastricht UMC+

van Borstkankervereniging Nederland
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Meer informatie en hulp

 F www.borstkanker.nl/uitgezaaide-borstkanker

  F www.b-bewust.nl/behandelingen_bij_uitgezaaide_
borstkanker_6_3

 F www.bewust.nl/uitgezaaide_borstkanker/vragenlijst

 F www.borstkanker.nl/hulp-bij-uitgezaaide-borstkanker - hier 
vind je gestructureerde en overzichtelijke informatie over behandel- 
en keuzemogelijkheden, bijwerkingen en contra-indicaties. Een 
hulpmiddel bij het prioriteren en kiezen van behandelingen op basis 
waarvan je in gesprek kan met je behandelaars.

 F www.borstkanker.nl/file/mogelijkheden-van-pijnbestrijding-
bij-uitgezaaide-borstkanker-dr-kees-besse -  filmpje over het 
voorkomen en bestrijden van pijn bij uitgezaaide borstkanker

www.uitbehandeldmaarnietuitgepraat.nl

www.ongeneeslijk.nl

het slechtste geval helemaal niet, is er meestal sprake van een agres-
sieve tumor.’

Er zijn ook andere factoren die de prognose bij uitzaaiingen enigszins 
voorspellen. Uitzaaiingen in de botten bijvoorbeeld zijn gunstiger dan 
in de lever of longen. En hoe langer iemand ziektevrij is geweest, hoe 
beter. Overigens hebben patiënten bij wie al bij de eerste diagnose van 
de borstkanker uitzaaiingen zijn vastgesteld wel een relatief gunstige 
prognose. Is de ziekte uitgezaaid naar meerdere organen, dan is dat 
minder gunstig dan een uitzaaiing in slechts een orgaan. Bijkomende 
ziektes kunnen ook nadelig zijn, zoals onderliggend hart- en vaatlijden 
of ernstige COPD (een longziekte). Patiënten kunnen door deze ande-
re ziektes eerder uit hun evenwicht raken tijdens een behandeling. Bij 
hartfalen kunnen bijvoorbeeld chemotherapie met anthracyclines en 
HER2-gerichte behandelingen vaak niet gegeven worden. 

‘De tijd die iemand heeft, is verder ook afhankelijk van hoe ver een 
patiënt wil gaan qua behandelingen. In de huidige tijd voelt “iets niet 
doen” vaak als opgeven. Het is belangrijk om met elkaar te praten over 
wat voor jou kwaliteit van leven is, en om de naasten hierbij te betrek-
ken’, licht Siemerink toe. ‘Praat voor de start van een volgende behan-
dellijn samen met je arts (en naasten) over wat je hiervan verwacht. 
Wat hoop je dat het je biedt? Af en toe ook stilstaan bij de onvermij-
delijke laatste fase, juist wanneer dat nog niet concreet is, helpt bij het 
verwerken, en geeft duidelijkheid aan je naasten en zorgverleners over 
wat je van hen verwacht.’

Wat kun je zelf doen?
Tjan en Siemerink benadrukken allebei het belang van fit blijven. ‘Blijf 
in beweging. Ga zo mogelijk wandelen, fietsen, tuinieren of sporten, 

eventueel onder begeleiding van een fysiotherapeut’, aldus Siemerink 
(zie ook het artikel in deze B op pagina 30). ‘En eet gezond, volgens 
de schijf van vijf van het Voedingscentrum. Er is geen medisch bewijs 
voor bepaalde voedingssupplementen, dus dat adviseer ik om die re-
den niet.’*

Onder andere in de ziekenhuizen waar Siemerink en Tjan werken, 
kunnen patiënten op allerlei vlakken begeleiding krijgen: fysiofitpro-
gramma’s bijvoorbeeld, maar ook maatschappelijk werk voor prakti-
sche problemen of geestelijke verzorging bij levensvragen. Hierbij kan 
ook de hulp worden ingezet van een palliatief team. Als het goed is, 
heeft tegenwoordig elk ziekenhuis zo’n team bestaande uit bijvoor-
beeld een oncoloog, pijnarts, geestelijk verzorger, verpleegkundig 
specialist en soms een huisarts. Siemerink: ‘Daarnaast is ook het con-
tact tussen huisarts en patiënt in het gehele traject essentieel. Soms 
blijft een patiënt te lang alleen bij de oncoloog komen, en is de huisarts 
lange tijd uit beeld. Terwijl deze belangrijk is en steeds belangrijker 
wordt, zeker in de symptoomgerichte en de terminale fase.’

‘Zijn er uitzaaiingen ontdekt, dan is het belangrijk goed te begrijpen 
wat het behandelplan is en wat het doel van de behandeling’, bena-
drukt Tjan. ‘Waarom wordt er wel of niet gekozen voor hormoon-
therapie, en waarom wel of niet in combinatie met een extra medicijn 
zoals een CDK4/6-remmer of een mTOR-remmer? Hoe wordt de be-
handeling geëvalueerd en wat betekenen de uitslagen? Vraag door en 
probeer te begrijpen hoe het beleid gevoerd wordt. Overleg en praat 
met de oncoloog over wat jij belangrijk vindt en waar je grenzen lig-
gen. Die grenzen kunnen overigens best veranderen in de loop van het 
traject. En ook je beeld van kwaliteit van leven kan wijzigen. Dat is he-
lemaal niet vreemd, maar praat hier wel over met je arts.’ 

‘Gun jezelf inderdaad de ruimte om het op een gegeven moment an-
ders te mogen zien’, beaamt Siemerink. ‘En ongetwijfeld komt er van 
alles op je af. De buurvrouw heeft iets gehoord, of je ziet iets op te-
levisie over een nieuwe behandeling. Dit kan veel hoop, maar zeker 
ook onzekerheid, verdriet en teleurstelling geven. Het is belangrijk dit 
soort zaken te bespreken met je behandelaar.’  

*  BVN staat niet achter alternatieve geneeswijzen 
die in de plaats van reguliere zorg komen.  
Complementaire zorg wordt aanvullend ingezet 
en vervangt de reguliere zorg niet. Het gebruik 
van complementaire zorg is een persoonlijke 
keuze. Lees meer hierover op: 
www.borstkanker.nl/complementair e-zorg-
versus-alternatieve-geneeswijzen
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Ik weet
niet beter

Nadine (17) was pas 6 jaar 
toen haar moeder Tootje 

borstkanker kreeg. Anderhalf 
jaar later kwam de kanker 
terug. ‘Inmiddels leeft mijn 

moeder al bijna tien jaar met 
uitzaaiingen. Het heeft me 

gemaakt tot wie ik nu ben, het 
hoort bij mij.’
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adine weet niet beter dan dat haar moe-
der ziek is. ‘Ik herinner me nog dat het na 
de diagnose anders werd. Als mijn moeder 
ziek was van de chemo mocht ik soms geen 
speelafspraken thuis maken. Toen er na een 
paar jaar uitzaaiingen waren, las mijn moe-
der ons een brief voor. Daarin legde ze in 
kindertaal uit wat uitzaaiingen zijn en dat ze 
dood kon gaan. Ik was heel verdrietig, maar 
voelde me ook serieus genomen. In ons ge-
zin hebben we er altijd eerlijk en open over 
gepraat.’
Tootje vond het moeilijk om haar kinderen 
te vertellen dat ze misschien dood zou gaan. 
In inloophuis ‘t Praethuys in Alkmaar kreeg 
ze de tip om alles op papier te zetten. ‘Ik was 
anders bang dat ik door mijn emoties dingen 
zou overslaan of dat het er anders uit zou 
komen dan ik in mijn hart wilde.’

Is het niet genoeg?
‘Ik vraag me wel eens af hoe het geweest zou 
zijn als mijn moeder niet ziek was’, vertelt 
Nadine. ‘Het heeft ons gezin in ieder geval 
heel sterk gemaakt in communiceren. En 
in genieten van kleine dingen zoals samen 
een cake bakken of de stad in gaan. We heb-
ben veel steun aan elkaar. Samen verdrietig 
kunnen zijn, is heel fijn. Als kind kwam ik 
wel eens huilend uit bed, dan praatte ik met 
mama en kreeg ik een kop warme anijsmelk. 
Daarna kon ik weer slapen.’
Tootje denkt dat haar dochter goed beseft 
dat er nog veel verdriet komt. ‘Wij zijn ons 
ervan bewust hoe bijzonder het is dat we er 
nog allemaal zijn.’
‘Dat is zeker waar’, beaamt Nadine. ‘In 2014 
kreeg mijn vader de diagnose chronische 

leukemie. Toen ik dat hoorde, stortte mijn 
wereld in. Ik dacht: ik heb al een zieke ouder, 
is dat niet genoeg?! Maar na een paar dagen 
wist ik: dit kunnen wij ook. Je schiet er niks 
mee op om in bed te gaan liggen janken. Ik 
heb heus wel verdrietige momenten, maar 
kan het ook parkeren en verder gaan met 
mijn leven. Kanker heeft mij leren incasse-
ren en accepteren.’

Lotgenoten
Tootje en Nadine hebben allebei veel aan 
‘t Praethuys. Tootje: ‘Met lotgenoten deel 
je dingen die je niet altijd thuis of bij vrien-
dinnen ter sprake wilt brengen. Je wilt je 
naasten er niet continu mee confronteren.’ 
Nadine: ‘Ik zit in een praatgroep voor jonge-

N
ren. Aan het begin van een bijeenkomst kan 
iedereen zijn verhaal kwijt, dat heeft mij al-
tijd erg geholpen. Daarna doen we iets leuks, 
bijvoorbeeld frisbeeën of djembé spelen. Na-
tuurlijk vertel ik ook aan mijn vriendinnen 
wanneer er weer een uitslag is, maar met 
mijn gevoelens wil ik hen niet belasten. Ze 
willen me wel begrijpen maar voor hen is het 
toch anders, omdat zij dit niet meemaken. 
Ik neem ze dat niet kwalijk, maar het is wel 
moeilijk.’ 

Mijlpalen
Nadine hoopte als kind dat haar moeder 
nog bij de eindmusical zou zijn en als ze 
naar de middelbare school zou gaan. Dat is 
gelukt. ‘Ik hoop dat ze ook meemaakt dat 
ik volgend jaar mijn eindexamen haal en ga 
studeren. Verder kijk ik niet te veel vooruit. 
Ik koester momenten zoals verjaardagen en 
feestdagen, en begin juni de Alpe d’HuZes 
toen mijn vader vier keer de berg op fietste. 
Twee jaar geleden heb ik met mijn moeder 
gefietst. Heel bijzonder om dat samen mee 
te maken.’

Puberteit
Nadine heeft de puberteit niet overgeslagen. 
‘Ik ben misschien wel iets volwassener dan 
leeftijdgenoten, maar ik ben echt niet altijd 
de makkelijkste omdat mijn ouders toeval-
lig kanker hebben. Ik kan best brutaal zijn 
en doe ook niet alles wat mijn moeder zegt! 
Over vriendinnen denk ik wel eens: waar 
maak je je druk om? Ze kunnen zich bijvoor-
beeld enorm opwinden dat hun haar niet 
goed zit. Dat kan ik makkelijk relativeren. Er 
zijn veel ergere dingen in mijn leven.’
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Voor Tootje is de opvoeding soms lastig. ‘Ik 
probeer consequent te zijn, maar wil tege-
lijkertijd nog zoveel mogelijk met elkaar ge-
nieten. Volgend jaar gaat Nadine net als haar 
broer uit huis. Ik ben trots op de zelfstan-
digheid van Nadine en waardeer de kracht 
waarmee ze in het leven staat. Onze kinde-
ren zijn sociaal-emotioneel wat verder ont-
wikkeld, maar huishoudelijk zijn ze minder 
goed voorbereid. Als ik niet ziek was en nog 
zou werken als verpleegkundige hadden ze 
misschien wel beter leren koken en schoon-
maken…’

Open boek
Nadine en Tootje proberen elkaar soms te 
ontzien. ‘Ik wil mijn kinderen het liefst be-
hoeden voor wat komen gaat’, zegt Tootje. 
‘Daarom probeer ik de ellende soms te dose-
ren. Ik deel niet al mijn zorgen met hen. Na-
dine kent mij langer met dan zonder kanker. 
Dat vind ik erg, maar tegelijkertijd hoop ik 
dat het nog lang zo blijft.’
Nadine: ‘Naarmate ik ouder word, besef ik 
dat ik mijn emoties soms beter niet kan de-
len. Soms wil ik mijn moeder gewoon niet 
nog verdrietiger maken. Ook wil ik niet al-
tijd dat het allemaal weer zo groot wordt. 
Over school en mijn vriendengroep vertel ik 
mijn ouders alles. Behalve dan de dingen die 
op feestjes gebeuren en waarvan ik weet dat 
ze er niet trots op zouden zijn.’

Toekomst
‘Net als elke moeder maak ik me zorgen om 
mijn kinderen’, vertelt Tootje. ‘Nadine heeft 
een baantje, een vriend en gaat vaak uit. Ik 
vraag me af of het wel goed gaat. Ze is soms 
zo moe... Aan de ene kant gun ik haar dat 
ze het leuk heeft. Ze doet het ook goed op 
school. Aan de andere kant ben ik ook wel 
eens boos en wil ik duidelijk maken  waar 
mijn grens ligt. Ik maak me zorgen omdat zij 
het zo druk heeft. Het ziek zijn is altijd op 
de achtergrond aanwezig. We proberen zo 
normaal mogelijk te leven terwijl niets meer 
normaal is.’
Voor Nadine is het moeilijkste dat er toch 
een moment komt dat haar moeder er niet 
meer is. ‘Je weet dat het een keer fout gaat, 
maar niet wanneer. Ik heb geleerd niet te-
veel te denken of te hopen. Eerst maar eens 
genieten van deze week en dan zien we vol-
gende week weer verder.’ 

Meer informatie

 F www.borstkanker.nl/borstkanker-het-gezin

 F www.borstkanker.nl/naasten

 F www.b-bewust.nl/bereid_je_voor (klik op 
roze button ‘Naasten’) - in het B-bewust filmpje zit 
ook een interview met Tootje

 F www.ipso.nl - voor een overzicht van 
inloophuizen en psycho-oncologische centra 
die hulp verlenen aan mensen met kanker en 
naasten 

F  www.kankerspoken.nl

F www.dewereldvanverschil.nl

‘Ik heb geleerd niet 
te veel te denken of 

te hopen’
 Nadine
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In heel Nederland organiseren ervaringsdeskundigen op vrij-
willige basis sinds jaren lokale bijeenkomsten voor anderen 
met uitgezaaide borstkanker. Onder de naam B-actief facili-
teert BVN deze initiatieven. Ook richtten wij een werkgroep op 

met ervaringsdeskundigen om beter te begrijpen wat mensen met 
uitgezaaide borstkanker echt nodig hebben. Zij organiseerden ja-
ren achter elkaar de themadag Hoop & Vrees. Een dag om te leren 
over nieuwe ontwikkelingen in de zorg en om persoonlijke ervarin-
gen uit te wisselen.

Betere steun voor meer mensen
Door het directe contact in het kader van deze initiatieven met en 
door de online raadpleging van de achterban (via www.Bforce.nl) 
in 2015 kreeg BVN een steeds beter beeld van waar de zorg voor 
mensen met uitgezaaide borstkanker nog verbeterd kan worden. Zo 
breidden we onder andere de informatie op www.borstkanker.nl over 
het onderwerp uit. Door wat mensen ons vertelden, kwamen we ook 
tot het inzicht dat we meer moesten doen dan informeren over de 
ziekte en behandeling en lotgenotencontact faciliteren. Een van de 
aandachtspunten is om de beeldvorming te veranderen: het gaat om 
mensen die een ernstige ziekte hébben, maar hun ziekte niet zijn. Zij 
willen en kunnen vaak nog lang midden in het leven staan. Boven-
dien realiseerde BVN zich dat de organisatie meer aan belangenbe-
hartiging moet doen. De eerste beleidspunten op dat gebied zijn nu 
vastgesteld. 

Met elkaar, voor elkaar
Binnen de Expertgroep Uitgezaaide borstkanker, die sinds eind 
2016 de voormalige werkgroep vervangt, zitten actieve leden met 
uitgezaaide borstkanker die willen meedenken en doen om de zorg 
te verbeteren. Iedereen in de groep heeft een eigen aandachtsgebied. 

Mirjam Velting, programmamanager Kwaliteit van leven hierover: 
‘Ondanks alle individuele achtergronden bleek al snel dat iedereen 
in de groep zich herkent in het heen en weer geslingerd worden 
tussen confrontatie met de dood en toch je leven blijven leven. 
Door de inbreng van deze groep zijn we in staat op de juiste manier 
aandacht te vragen voor hun belangen. Deze speciale editie van B is 
daar een voorbeeld van; die is gemaakt in nauwe samenwerking met 
de Expertgroep.’
Een ander belangrijk initiatief is de film ‘Het boek is nog niet uit’ 
naar een idee van Adriënne Veraart, lid van de expertgroep (pro-
ductie: Kik Stokvis). In deze film vertellen Adriënne en twee andere 
vrouwen met uitgezaaide borstkanker openhartig hoe zij hun leven 
invulling geven en waarmee zij worstelen. De film wordt onder meer 
ingezet om zorgverleners een reëel beeld te geven van het leven met 
uitgezaaide borstkanker, bijvoorbeeld tijdens de  V&VN Oncologie-
dagen in 2016. De Engelse vertaling (“The book isǹ t yet finished...”) 
werd in 2016 getoond tijdens de internationale bijeenkomst `Living 
with metastatic breastcancer̀ , georganiseerd door Europarlementa-
riër Emma McClarkin en op social media gedeeld door de Euopean 
Cancer Patient Coalition.
Een van de meest recente initiatieven van de expertgroep is de 
lancering van een aparte Facebookpagina ‘Uitgezaaide borstkanker’ 
van BVN. Tijdens het Borstkankersymposium op 7 oktober verzorgt 
een van de leden een workshop waarin centraal staat hoe je vanuit 
eigen regie het beste je omgeving kunt bejegenen en kunt aangeven 
wat je nodig hebt. 

Belangenbehartiging
Dit jaar gaat BVN ook de belangen van mensen met uitgezaaide 
borstkanker richting zorgverleners, zorgverzekeraars en farmaceu-
ten verder behartigen. Het gros van de mensen wil de oncoloog als 

Betere zorg bij uitgezaaide 
borstkanker

Als je uitgezaaide borstkanker hebt, wil je zo lang mogelijk zo comfortabel 
mogelijk leven. De zorg voor mensen met uitgezaaide borstkanker in  
Nederland is goed, maar kan beter, vindt Borstkankervereniging Nederland 
(BVN). Op welke manier zet BVN zich hiervoor in? Dit artikel geeft een 
overzicht van projecten en initiatieven. Met patiënten voor patiënten.

 Tekst: Redactie BVN
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hoofdbehandelaar en vaste contactpersoon, 
weten we via B-force. ‘Dat terwijl er juist 
een tendens is dat verpleegkundig specia-
listen zorgtaken geheel overnemen van de 
oncoloog. Dat vinden wij onwenselijk’, aldus 
Marga Schrieks, programmamanager Kwa-
liteit van zorg bij BVN. Ook uit gesprekken 
met medisch oncologen met borstkanker als 
expertise blijkt dat een regelmatig consult 
met een vaste oncoloog met aandachts-
gebied borstkanker minimaal twee keer 
per jaar onontbeerlijk is (het liefst vaker). 
Daarom namen we dit nu als start-criterium 
op voor het roze lintje. Een opmaat naar het 
ideaalplaatje van een vaste casemanager die 
van A tot Z betrokken is bij de patiënt.
In het verlengde hiervan wil BVN, samen 
met één van de zeven samenwerkende 
Santeon ziekenhuizen, een zorgpad ont-
wikkelen specifiek gericht op palliatieve 
borstkanker. Hierbij worden ook patiënten 
betrokken en het IKNL.  
Daarnaast blijft BVN zich inzetten voor 
de beschikbaarheid van (innovatieve) 
medicijnen voor iedereen. In het geval van 
pertuzumab en palpociclib was onze lobby 
succesvol. Zo nodig grijpen we ook in bij 
andere medicijnen, waarover steeds vaker 
prijsonderhandelingen tussen de minister 
van VWS en de industrie moeten plaats-
vinden voordat deze uit de basiszorgverze-
kering vergoed worden. Bovendien is er nu 

een overzicht van alle actuele studies naar 
uitgezaaide borstkanker dat toegankelijk is 
voor iedereen. 

Samen beslissen geeft grip
‘Artsen zijn opgeleid om mensen beter te 
maken, hun focus is erop gericht om een 
patiënt optimaal beter te maken. Maar de 
beste behandeling vanuit medisch oogpunt 
is niet altijd de beste behandeling voor een 
patiënt. Transparantie over alle behandel-
mogelijkheden, inclusief de optie om niet 
medisch in te grijpen, vinden wij essentieel’, 
zegt Marga Schrieks. ‘Vervolgens hebben 
patiënten ruimte nodig voor het verwerken 
van de informatie en steun bij het afwegen 
van voor- en nadelen van de verschillende 
opties. Samen beslissen geeft grip.’ Hierbij is 
ook de timing belangrijk: wanneer bespreek 
je als arts wat met een patiënt? Mirjam Vel-
ting: ‘Het gaat over zo lang mogelijk leven 
met zo goed mogelijke kwaliteit van leven. 
Wat kwaliteit van leven is, is voor iedereen 
anders. Juist daarom is het zo belangrijk dat 
je als arts hiernaar vraagt, en dat je als pati-
ent erover vertelt aan je arts en andere zorg-
verleners.’ Hoe meer je met elkaar deelt, hoe 
meer de zorg op jou en jouw leefsituatie kan 
worden afgestemd. Dat geeft grip, maakt 
minder onzeker en komt de kwaliteit van 
leven ten goede. 

Meer informatie

Facebookgroep ‘Uitgezaaide borstkanker’ van BVN -  Fhttp://bit.ly/FBuitgezaaid

  F www.borstkankersymposium.nl - meer informatie en aanmelden voor dit symposium op 7 oktober

 F www.borstkanker.nl/kwaliteit-van-zorg

 F www.borstkanker.nl/uitgezaaide-borstkanker

 F  www.borstkanker.nl/overzicht-wetenschappelijk-onderzoek- hier vind je een overzicht van van 
actuele borstkankertrials

 F www.monitorborstkankerzorg.nl

 F www.borstkanker.nl/nieuws/pertuzumab_vergoed

 F www.bforce.nl/wat-jouw-ervaring-met-begeleiding-bij-uitgezaaide-borstkanker – resultaten van de 
enquête van BVN in 2016

 F  www.bforce.nl/uitgezaaide-borstkanker-wat-voor-jou-belangrijk – resultaten van de enquête van 
BVN in 2015

‘Steeds beter, steeds duurder’ – in dit artikel in B18 (winter 2016) lees je meer over hoe BVN met NFK op de 
bres gaat voor innovatieve geneesmiddelen

Zo moet goede  
borstkankerzorg 
eruit zien:

1. Er is tijd en aandacht om
bewuste keuzes te maken

2. Patiënten hebben toegang 
tot de beste zorg en expertise

3. Patiënten krijgen snel de 
uitslag en (volledige) diagnose

4. Over- en onderbehande-
ling worden zoveel mogelijk 
beperkt

5. Toegang voor patiënten tot 
wetenschappelijk onderzoek

6. Het optimale zorgpad 
kenmerkt zich door een goede 
taakverdeling

7. Specialisten zijn volledig 
toegewijd aan borstkanker

8. Langetermijngevolgen 
worden erkend en
patiënten krijgen goede 
nazorg

9. Inzicht in hoe patiënten 
kwaliteit van zorg ervaren

10. Patiënten met uitgezaaide 
borstkanker krijgen specifieke 
zorg en behandeling

www.borstkanker.nl/ 
b-optimaal
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Accepteren dat je einde nadert, is 
eenzaam en moeilijk. De ziekte gaat 
haar eigen gang, je kunt onverwacht last 
hebben van bijvoorbeeld hevige pijn of 
mentale druk. De keuzes die je nog kunt 
maken veranderen soms snel, zonder dat 
je daar invloed op hebt. Gelukkig kan de 
palliatieve zorg daarbij wat verlichting 
geven. GZ-psycholoog Anneke van Wijk 
van het Helen Dowling Instituut en 
palliatief verpleegkundige Ilona van der 
Loos van Vivent vertellen hoe.

Tekst:  Paul Peijnenburg en de Expertgroep Uitgezaaide borstkanker

Leven met uitzaaiingen betekent voor veel mensen heen en weer ge-
slingerd worden tussen de naderende dood en toch, hetzij in aange-
paste vorm, verder leven. Dat geldt net na de diagnose maar ook la-
ter, terwijl je steeds moet bijstellen wat ‘normaal’ is. Hoe je daarmee 
omgaat, is voor iedereen anders. Maar het heeft voor iedereen conse-
quenties op sociaal, psychisch en lichamelijk vlak en op het gebied van 
zingeving. 

‘De meeste mensen die niet meer beter worden,’ zegt Anneke van Wijk 
van het Helen Dowling Instituut, ‘willen het verdere verloop van hun 
leven zo veel mogelijk in eigen hand nemen.’ Als je daar tenminste van 
kunt spreken in geval van een ongeneeslijke ziekte, want de ziekte heb 
je immers niet in de hand. `Daarbij heb je ook mensen die volledig ver-
trouwen op de dokter of onze lieveheer. Je kunt niet zeggen dat het 
ene goed is of het andere slecht. Dat hangt af van de persoon en diens 
situatie. Wel zijn wij als psychologen en palliatief verpleegkundigen 
vaker in beeld bij mensen die bij moeilijke zaken op niemand anders 
kunnen terugvallen. Dat is mede afhankelijk van de wijze waarop bij-
voorbeeld de mantelzorg rond diegene is ingericht.’ 

Organisatie van de zorg
Sociale en psychische steun zijn onderdeel van de palliatieve zorg. Het 
is handig om te weten dat je bij palliatieve zorg te maken kunt krijgen 
met verschillende zorgverleners zoals de medisch specialist, huisarts, 
thuiszorg, (wijk)verpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, psy-
choloog of geestelijk verzorger. De hoofdbehandelaar is de arts die 

word niet meer 
beter – wat nu?
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verantwoordelijk is voor de medische zorg. Daarnaast hoor je een cen-
trale zorgverlener te hebben, die je eerste aanspreekpunt is en contact 
houdt met alle andere zorgverleners. Wie dat is, kan verschillen. Heb 
je voorkeur voor een bepaalde zorgverlener, geef dat dan aan. In de 
praktijk blijkt nogal eens dat de overgang van begeleiding in het zie-
kenhuis naar eventuele zorg thuis niet altijd verloopt zoals de patiënt 
zou willen, bijvoorbeeld omdat je moet wisselen van centrale zorgver-
lener. Ook hier is het belangrijk dat je stilstaat wat voor jou belangrijk 
is en dat je kenbaar maakt wat je wensen zijn.

Praktisch ontzorgen
Als palliatief verpleegkundige coördineert Ilona de zorg rondom een 
patiënt. Zelf zegt ze dat ze hen en hun familie ontzorgt. Ze doet dat 
op een praktische manier: ‘Ik regel bijvoorbeeld de hulp in de huishou-
ding, maar ook een reisje naar Texel of een bezoek aan een pasgebo-
ren kleinkind als dat nog mogelijk is. Ook geef ik psychosociale zorg, 
indien gewenst ook aan de directe naasten. Want ook die lopen vaak 
op hun tenen, en zijn onzeker over de toekomst. Uiteraard ben ik als 
verpleegkundige ook competent op het gebied van somatische (red.: li-

chamelijke) klachten. Mocht er echter een hulpvraag komen die buiten 
mijn verpleegkundige reikwijdte valt, dan roep ik specialistische hulp 
in. Soms hebben mensen al genoeg aan alleen de wetenschap dat die 
hulp er is, en zie ik ze maar af en toe. Andere willen meer contact en 
hulp. Dat hangt ervan af of mensen de regie willen houden of liever af-
geven. Afhankelijk van de zelfredzaamheid van de betrokkene en diens 
omgeving kan mijn hulp op elk moment ingaan: direct na de diagnose, 
maar ook pas in de allerlaatste levensfase. Voor mij als verpleegkundige 
staan altijd drie vragen centraal: “Wat houdt je bezig op het moment?”, 
“Wie wil je bij je hebben?” en “Wat is nu belangrijk?”. Als ik merk dat er 
een groter probleem speelt dan ik vanuit mijn verpleegkundige kennis 
kan beantwoorden, dan schakel ik aanvullende hulp in.’ 

 
Effectieve behandelingen
Dat kan dus een psycholoog als Anneke zijn. ‘Wij worden er vaak pas 
bij geroepen in de allerlaatste levensfase,’ zegt ze, ‘als iemand bijvoor-
beeld ernstig depressief is, heel angstig of vermijdend. De levensvraag 
die mensen dan hoofdzakelijk stellen is hoe ze in vrede kunnen gaan 
en erop kunnen vertrouwen dat het verder goed gaat. Moeders ma-
ken zich daar met name zorgen over; kan mijn man het wel aan, met 
kinderen en het werk, is hij emotioneel opgewassen tegen een heftige 
taak? Vaak ook vinden mensen het moeilijk om te sterven terwijl ze 
met een aantal dingen in hun leven nog niet in het reine zijn. Of zijn 
ze bang voor een streng oordelende God bijvoorbeeld. Gelukkig kent 
de psychologie bewezen effectieve behandelingen zoals exposure. Als 
we angstig zijn, neigen we naar vermijden. Dan kan het helpen als je 
mensen concreet vraagt hoe ze denken dat doodgaan verloopt, wat er 
met je gebeurt, wat je dan voelt, hoe lang het duurt. Heel vaak zie je 
dan een verlichting van de stress en angst.’ 

Ilona herinnert zich een oudere vrouw met uitgezaaide borstkanker. 
Zij had constant pijn. Geen medicatie hielp daartegen. ‘Toen heb ik de 
hulp van een oncologisch therapeut ingeroepen. Die haalde in gesprek-
ken naar boven dat de vrouw enorm angstig was en dat die doodsangst 
zich uitte in pijn. Na drie gesprekken bleek de pijn verdwenen en kon 
deze vrouw nog een aantal dingen doen die voor haar heel waardevol 
waren.’

Van mens tot mens
Anneke vult aan: ‘Met professionele en bewezen effectieve psychologi-
sche behandelingen alleen ben je er niet. Ons werk blijft mensenzorg. 
Kennis van zaken is noodzakelijk, maar daarnaast is menselijkheid, 
de verbinding die je legt met iemand, net zo essentieel. En natuurlijk 
moet je kunnen luisteren. Mijn ervaring leert dat veel mensen het fijn 
vinden om hun verhaal te vertellen aan iemand die hen niet constant 
vertelt dat ‘ze toch vooral moeten blijven vechten en niet moeten op-
geven’ zoals naasten dat vaak geneigd zijn te doen. Ik ben in die ge-
sprekken de psycholoog, maar daarnaast ook gewoon Anneke.’ 

‘Niet alles is maakbaar. Hoe goed 
de ondersteuning ook is, je moet de 

machteloosheid, woede, angst en het 
verdriet toch zelf dragen. Deze last 
kan niemand van je overnemen’

‘Niet iedereen heeft een psycholoog 
nodig of wil dat. Ik bijvoorbeeld niet’

‘De meeste mensen die niet meer beter 
worden, willen een afscheid dat ze 
kunnen dragen en dat bij hen past’

Meer informatie

 F  www.borstkanker.nl/hulp-bij-uitgezaaide-borstkanker   
Hier vind je meer informatie en links naar verschillende 
organisaties bij wie je terecht kunt voor psychosociale hulp.
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|VERDER LEZEN

OVER PIJN EN  
PIJNBEHANDELING  
IN DE PALLIATIEVE 

ZORG

1  Tip van Jet van der Meijden  
Wie (niet) reist is gek

‘Sinds ik in januari 2015 te horen kreeg dat mijn 
borstkanker is uitgezaaid, heb ik al ongelooflijk 
veel gereisd: India, Ghana, vier cruises over de 
hele wereld, Bali, Ibiza, noem maar op. Dit boek 
van Ap Dijksterhuis beschrijft precies wat ik beleef: 
reizen maakt de dagen langer, je treedt uit je 
routines’, aldus Jet van der Meijden. ‘Het is voor mij 
een middel om mijn wereld te verbreden, energie 
op te doen, plannen te maken en mijn ziek zijn op 
afstand te zetten.’ Prometheus, € 15,-.

2  Tip van de redactie  
Wat te doen bij pijn?

Pijn is een van de meest gevreesde klachten bij 
mensen met uitgezaaide kanker. Het is niet alleen 
een lichamelijk ongemak, je kunt ook pijn in je hart 
en je ziel hebben. Vaststaat dat pijn subjectief is. 
Dit nieuwe boekje van Pal voor U gaat in op pijn en 
de bestrijding ervan. 
www.palvooru.nl, € 5,95.

3  Tip van Rina Hendriks 
Fragment uit het lied ‘Wat een mooie dag’

Rina Hendriks stuurde dit fragment uit het lied ‘Wat 
een mooie dag’ van Brigitte Kaandorp: ‘Dit kwam 
ik tegen toen ik net gehoord had dat ik uitgezaaide 
borstkanker heb. Ik heb het uitgeknipt en op de 
voorkant van mijn schriftje geplakt, dat ik sindsdien 
bijhoud.’ Gratis te beluisteren via YouTube. 

4  Tip van Adriënne Veraart  
Still Alice

In het filmdrama ‘Still Alice’ verliest een hoogleraar 
de grip op haar leven steeds meer nadat ze 
de diagnose Alzheimer kreeg. Ze laat haar 
vertwijfeling zien zonder dat het larmoyant wordt. 
‘Dankzij het feit dat het een Alzheimerpatiënt 
betreft, kan ik met meer distantie naar de film 
kijken. Er zijn veel overeenkomsten met het lijden 
aan gemetastaseerde borstkanker: je moet steeds 
weer mogelijkheden inleveren’, zegt Adriënne 
Veraart. Te bekijken via online tv.

5  Tip van de redactie  
Rozenkwarts 

Dit jaar is ‘ie er voor de 11e keer: de Pink Ribbon 
Armband. Wie hem koopt, steunt er belangrijk 
onderzoek op het gebied van borstkanker mee. 
Maar je koopt hem natuurlijk ook een beetje voor 
jezelf. Dit jaar zit er onder andere rozenkwarts in 
verwerkt. www.pinkribbonwebshop.nl.  € 9,99, 
waarvan € 4,26 voor borstkankeronderzoek. 

6  Tip van Nina Middag-Holtslag  
Als een warme deken

Nina Middag-Holtslag spreekt hulde voor 
de werkgever van haar man: ‘Mijn man krijgt 
alle vrijheid om met mij mee te gaan naar 
onderzoeken, kuren, uitslagen,… Zij vinden dat we 
dit samen moeten kunnen doorlopen. Het geeft 
ons allebei rust, en dat geeft steun. Als er weer 
mindere uitslagen zijn, dan krijg ik van directie 
en collega’s een prachtig boeket; maar soms ook 
zo maar. Heel bijzonder, het voelt als een warme 
deken.’

In deze rubriek vind je iedere keer mooie initiatieven en leuke 
spullen. Deze keer vroegen we ook de leden van de Expertgroep 
Uitgezaaide borstkanker van BVN om met ons te delen wat hen 

kracht, blijdschap of troost geeft. Zie hier de mooie oogst.
Stuur je eigen pareltjes op naar redactie@borstkanker.nl, 

@borstkanker of facebook.com/borstkanker

Pareltjes

Wat een mooie dag

------------------------

Alsof er nooit iets is gebeurd

Alsof de nacht niet heeft bestaan

Alsof het nooit donker is geweest

Mooie nieuwe dag

Ik voel de warmte van de zon

Die toch is opgegaan

Terwijl toch in het duister

Mijn hele wereld is  
vergaan

1

2

3

4

5

7
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7  Tip van de redactie  
Kaarten van betekenis

Als iemand behandeld wordt voor kanker willen 
veel mensen een kaartje sturen, maar het 
kaartenaanbod in de winkels komt niet verder dan 
‘Beterschap’ of ‘Sterkte’. Nu zijn er de Kaarten van 
Betekenis van Mariska Overman en Rob Bruntink. 
De teksten werden meegelezen door twee 
Facebook-groepen van vrouwen met uitgezaaide 
borstkanker. € 2,95 per kaartje.
 www.kaartenvanbetekenis.nl  

8  Tip van Patricia  
Leven in het zicht van de dood

We zijn getipt door Patricia over dit boek van 
Jacinta van Harteveld. Het helpt een antwoord 
vinden op de vraag ‘Hoe geef je nog zin en 
betekenis aan het leven dat je rest?’. Jacinta op 
haar website: ‘…Met liefdevolle aandacht en 
mildheid stilstaan bij afscheid en verlies, opdat de 
liefde voor het leven weer voluit kan stromen.’ Ten 
Have, € 19,99.  

 
9  Tip van Coby Westerlaken 

Liefdevol
‘Samen met mijn partner geniet ik iedere dag van 
de meditatie begeleid door een geweldige en 
kundige vriendin’, mailt Coby Westerlaken. ‘Het 
helpt me in mijn kracht te zijn, positief te leven en, 
daar waar het kan, healing toe te passen. Een 
liefdevolle en duurzame investering die goud 
waard is.’

10  Tip van Marjolijn Pollen 
Gedicht ‘Stem van de herfstregen’

‘Dit gedicht maakt mij rustig’, mailde Marjolijn 
Pollen ons. Uit de poëziebundel “De Slechtvalk” 
van Ida Gerhardt. In het antiquariaat bijvoorbeeld 
verkrijgbaar bij www.deslegte.nl, € 7,50. 
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Innovaties verbeteren 
overlevingsduur 
bij uitgezaaide  
borstkanker

De overlevingskansen van vrouwen 
met borstkanker zijn de laatste 25 jaar 
indrukwekkend verbeterd. Nieuwe inzichten 
in de biologie van borstkanker leidden 
tot nieuwe therapieën. Zo zijn medicijnen 
ontwikkeld die doelgericht de mechanismen 
remmen die de tumorgroei in stand houden. 
Deze middelen bestaan weer bij de gratie 
van technieken om die mechanismen op te 
sporen. De ontwikkelingen op dit gebied gaan 
gestaag door. Dat moet ook, omdat er nog 
altijd vrouwen zijn die te weinig baat hebben 
bij deze vernieuwingen.
Tekst: Huup Dassen
Infographic: Van Lennep

Uitzaaiingen of metastasen 
ontstaan als cellen losraken 
van de oorspronkelijke tu-
mor in de borst. Via lymfe-
vaten komen ze terecht in de 

dichtstbij zijnde lymfeklieren. Deze uitzaai-
ingen kunnen gelukkig bij de operatie van de 
tumor ’in één moeite’ meegenomen worden. 
Bovendien kunnen ze zo nodig gericht be-
straald worden.
Veel lastiger zijn de zogeheten metastasen 
op afstand. Daarbij komen de circulerende 
kankercellen in bijvoorbeeld de longen, lever, 
botten, hersenen en in lymfklieren verderop 
in het lichaam en vormen daar nieuwe tu-
moren. Op afstand gemetastaseerde borst-
kanker is vaak niet meer te genezen, maar er 
bestaan grote verschillen in hoe lang mensen 
met uitgezaaide borstkanker leven: van en-
kele maanden tot vele jaren. Deze verschillen 
hangen af van de biologische kenmerken van 
de kankercellen zoals hormoonreceptorsta-
tus, HER2-expressie, de celdelingssnelheid, 
het interval tussen de eerste borstkanker en 
de ontdekking van de uitzaaiingen, hun lo-
kalisatie en grootte en de mogelijkheden van 
behandeling met antikankermiddelen. Daar-
naast is de conditie van de patiënt uiteraard 
van belang.
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F

Veel onderzoek wordt gedaan om betere 
behandelstrategieën te vinden. Dat heeft 
ook tastbare resultaten opgeleverd. Trastu-
zumab (Herceptin®) bijvoorbeeld verlengt 
het leven van vrouwen met uitgezaaide 
HER2-positieve borstkanker aanzienlijk. 
Vrouwen met hormoongevoelige borstkan-
ker hebben baat bij het opnieuw oppakken 
van de hormoontherapie in de verschillende 
nieuwe variaties.

Biologie
Dr. Monique Bos is internist-oncoloog in het 
Erasmus MC en voorzitter van de “Werk-
groep gemetastaseerd” van de Nederlandse 
Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG). 
De BOOG probeert zoveel mogelijk het 
borstkankeronderzoek in Nederland te co-
ordineren. Voor patiënten met uitgezaaide 
borstkanker vindt zij drie dingen essenti-
eel. ‘Vroeger gaven we aan elke patiënt met 
borstkanker blind dezelfde soort chemo-
therapie en hoopten dat de uitzaaiing klei-
ner werd. Wat we nu doen is op basis van de 
biologie van de kanker een gericht behandel-
regime opstellen. Veel nieuwere medicijnen 
zijn daar specifiek voor ontwikkeld.’ Daar-
naast vindt zij het essentieel dat de kwaliteit 
van leven zo goed mogelijk blijft. ‘Ook daar 
worden we dankzij nieuwe  medicatie steeds 
beter in.’
Als derde vindt zij het van belang om te be-
nadrukken dat de vooruitgang vooral te dan-
ken is aan gericht onderzoek, zowel in het 
laboratorium als in de kliniek waardoor wij 
beter inzicht hebben gekregen in de biologie 
van de borstkanker. Van veel soorten kanker 
weten we nu welke veranderingen maken dat 
gezonde cellen kankercellen worden en wel-
ke mechanismen maken dat de cel ongeremd 
blijft groeien. Inzicht daarin is essentieel 
voor het bepalen van de meest kansrijke be-
handeling.
Een belangrijke ontwikkeling in dit verband 
is ‘next generation sequencing’. Al jaren be-
staat het inzicht dat kanker eigenlijk een 
ziekte van het genoom is, het totaal van de 
erfelijke eigenschappen. Dat is ingewikkeld: 
het menselijk genoom bestaat uit ongeveer 

tumor geregistreerd, maar blijkbaar wel van 
waarde voor de betreffende patiënt met een 
specifieke tumor. 
Uiteraard is hiervoor materiaal van de tu-
mor nodig en moet een biopt genomen wor-
den. Er bestaan sinds kort echter ook nieu-
we technieken daarvoor, waarbij een buisje 
bloed volstaat. ‘Liquid biopsies’ (vloeibare 
biopten) worden ze genoemd. Ze sporen in 
het bloed circulerende kankercellen of  kan-
ker-DNA op. Eenvoudig is dat niet, want het 
gaat om slechts enkele kankercellen tussen 
miljarden bloedcellen. Er zijn dus uiterst ge-
voelige technieken voor nodig bijvoorbeeld 
om het onderscheid tussen tumor-DNA en 
normaal DNA te kunnen maken. De inter-
pretatie van de analyse van tumor-DNA 

‘Tegenwoordig stellen 
we op basis van de 

biologie van de kanker 
een gericht 

behandelregime op’

30.000 genen. Die zijn opgebouwd uit DNA: 
lange ketens bestaande uit vier basiseenhe-
den of basen. De volgorde hiervan bepaalt de 
functie van een gen. Om de eigenschappen 
en behandelmogelijkheden van een tumor 
te bepalen is het nodig om te weten welke 
genen hoe zijn veranderd. Tot een jaar of 15 
geleden was dat monnikenwerk. Menselijk 
DNA  bevat ongeveer 3 miljard basen. 
Iedere keer als een cel deelt, wordt al het 
DNA in de celkern gekopieerd en aan de nieu-
we cellen doorgegeven. Dat daar af en toe 
een foutje bij optreedt is in principe niet zo 
erg. Cellen kunnen die fouten repareren en 
houden zo hun DNA  op orde. Naarmate we 
ouder worden functioneert dit reparatieme-
chanisme echter minder efficiënt. Geleidelijk 
hopen foutjes in het DNA zich op en kanker 
is een van de mogelijke gevolgen hiervan. 
De eigenschappen van een bepaalde kanker 
worden grotendeels bepaald door de aard 
van de geaccumuleerde fouten in het DNA. 
Tot een jaar of 15 geleden was het monniken-
werk om dergelijke fouten in de DNA-ketens 
op te sporen. ‘next generation sequencing’-
maakt het mogelijk om in korte tijd en tegen 
een acceptabele prijs een compleet beeld van 
de DNA-afwijkingen in een tumor te vinden. 
Daaruit kan dan vaak worden afgeleid welke 
behandeling de beste kans van slagen heeft.
Het Center for Personalized Cancer Therapy 
(CPCT)* is de instantie die hier in Nederland 
het  meeste werk van maakt. Het CPCT be-
vindt zich echter nog in de opbouwfase. De 
verwachting is dat het centrum in 2020 voor 
alle kankerpatiënten beschikbaar is. De tot 
nog toe aangesloten ziekenhuizen sturen tu-
morbiopten van patiënten hier naar toe om 
te proberen een link te leggen tussen gevon-
den afwijkingen, de eigenschappen van een 
tumor en behandelmogelijkheden met nieu-
we medicijnen, soms niet specifiek voor deze 

* Het CPCT is bezig genetische afwijkingen in kaart 
te brengen die relevant zijn voor een behande-
ling. Op dit moment wordt grootschalig genetisch 
onderzoek alleen in combinatie met klinisch 
wetenschappelijk onderzoek aangeboden. 
www.cpct.nl

Dr. Monique Bos, internist-oncoloog, Erasmus MC 
en voorzitter "Werkgroep gemetastaseerd" 
van de BOOG
Foto: Erasmus MC/Daniel den Hoed
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verkregen bij ‘liquid biopsy’ is een spannend 
veld in ontwikkeling.  

Tumorkenmerken
‘Er is op dat gebied ongelofelijk veel gaande’, 
zegt dr. Carolien Smorenburg, internist-on-
coloog in het Antoni van Leeuwenhoek in 
Amsterdam en voorzitter van de landelij-
ke richtlijn Borstkanker van het Nationaal 
Borstkanker Overleg Nederland (NABON). 
Een van de perspectieven die zij voor zich 
ziet is dat kanker niet meer behandeld wordt 
op basis van het orgaan waar de tumor pri-
mair vandaan komt, maar dat de gevonden 
afwijkingen in de tumor bepalend zijn voor 
de keuze van therapie. 
‘Neem de triple-negatieve borsttumoren. 
In wezen is dat een verzamelnaam. Zo heb 
je de HRD-tumoren (homologe recombina-
tiedeficiëntie) waarbij het DNA-reparatie-
systeem niet functioneert. Deze tumoren 
zijn gevoeliger voor bepaalde soorten che-
motherapie die het DNA beschadigen. Maar 
niet alle triple-negatieve borsttumoren 
hebben een verstoorde DNA-reparatie. De-
gene die dat niet hebben moet je dus weer 
anders behandelen.’
Wereldwijd wordt veel onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden om uitgezaaide tri-
ple-negatieve borstkanker met  immunothe-
rapie te behandelen. Op het toonaangevende 
congres van de American Society for Clinical 
Oncology (ASCO) afgelopen juni werden 
hiervan veel voorbeelden gepresenteerd. Be-
halve immunotherapie zijn ook onderzoeken 
met PARP-remmers gepresenteerd.  Dit zijn 
medicijnen die normaal worden ingezet bij 
patiënten met een erfelijke vorm van borst-
kanker. ‘Voorlopig zullen vrouwen met tri-
ple-negatieve borstkanker eerst chemothe-
rapie ondergaan’, verwacht Bos. ‘In eerste 
instantie weet je nog niet welk subtype van 
deze borstkanker precies is uitgezaaid. Dus 
beginnen we met chemo die in principe alle 
subtypen aanpakt. Pas daarna kunnen we de 
behandeling toespitsen op de gevonden in-
trinsieke eigenschappen van de kanker. Om 
na te gaan welke patiënten voor welke be-
handeling in aanmerking komen, kijken we 

dus vooral naar de biologie van de individu-
ele kanker. Aan de hand van biopten bepalen 
we de beste tactiek.’  

HER2-receptor en geslachtshormonen
Een andere categorie borstkankerpatiënten 
zijn de patiënten met een verhoogde expres-
sie van de HER2-receptor. Bij 15 tot 20 pro-
cent van de vrouwen maken de borstkanker-
cellen als gevolg van een mutatie abnormale 
hoeveelheden HER2-receptoren aan, waar-
door de cellen sneller delen en zich versprei-
den naar andere organen. Gelukkig bestaat 
er een effectief middel: trastuzumab. In het 
begin van deze eeuw was trastuzumab revo-
lutionair omdat het een van de eerste doel-
gerichte behandelingen was, een middel dat 
dus specifiek aangreep op ‘het’ defect in de 
kankercel. Dankzij dit middel hebben vrou-
wen met HER2-positieve borstkanker een 
grote kans op het uitblijven van uitzaaiingen. 
Trastuzumab is inmiddels niet meer de eni-
ge effectieve HER2-remmer. Er zijn er thans 
drie die los of in combinatie ingezet worden, 
na chemotherapie. Er is nog steeds veel aan-
dacht voor onderzoek van combinaties van 
deze middelen.
Ook bij de derde grote groep patiënten, die 
met een hormoongevoelige tumor, zijn de 
afgelopen jaren de nodige vorderingen ge-
maakt. Er zijn nieuwe medicijnen ontwik-
keld die in de eerste studies heel effectief ble-
ken, bijvoorbeeld de CDK4/6-remmers voor 
patiënten met uitzaaiingen die uiteindelijk 
ongevoelig worden voor de gebruikelijke 
hormoontherapie. ‘Hoe we deze medicijnen 
het beste kunnen inzetten, zoeken we nog 
verder uit’, zegt Monique Bos. ‘Daarbij testen 
we niet alleen de verschillende combinaties, 
maar ook de optimale volgorde van behan-
deling. Om de dit onderzoek te laten slagen 
zijn veel patiënten nodig. In BOOG-verband 
wordt hier hard aan gewerkt.’
‘Je moet bij de behandeling van uitgezaai-
de borstkanker op zoek naar een optimale 
balans tussen een actieve behandeling en 
de kwaliteit van leven’, zeggen beide art-
sen. ‘Daarbij maakt het natuurlijk verschil 
of je een vorm van kanker hebt waarbij je 

‘Hoe we de nieuwste 
medicijnen het beste kunnen 

inzetten, zoeken we nog 
uit. We testen niet alleen 

verschillende combinaties, 
maar ook de optimale 

volgorde van behandeling’

Dr. Carolien Smorenburg, internist-oncoloog, 
Antoni van Leeuwenhoek en voorzitter landelijke 
richtlijn Borstkanker van het NABON
Foto: André Jagt/AvL
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Meer informatie

 F www.borstkanker.nl/uitgezaaide-borstkanker

 F www.borstkanker.nl/terugkerende-en-uitgezaaide-
borstkanker

 F www.borstkanker.nl/speciaal-voor/uitgezaaide-
borstkanker/behandelmogelijkheden/palbociclib-ibrance

 F www.borstkanker.nl/parp-remmers

 Artikel over uitgezaaide borstkanker in B 5 (2012),
  F www.borstkanker.nl/archief_b

Artikel over immunotherapie (ook bij uitgezaaide borstkanker in 
B19 (2017),  F www.borstkanker.nl/archief_b

  F www.borstkanker.nl/wetenschappelijk-onderzoek

www.cpct.nl

Uitgezaaide borstkanker in cijfers
Een uitzaaiing op afstand is een tumor die ergens anders in het 
lichaam ontstaat (bijvoorbeeld in de longen, lever, hersenen of 

botten) nadat één of meer cellen van de oorspronkelijke tumor via 
lymfe of bloed zijn verspreid en bevindt zich buiten het borstgebied; 

dus buiten het operatiegebied, de borstwand, de oksel, het 
kliergebied onder het sleutelbeen of naast het borstbeen. Wanneer 
de uitzaaiing binnen dit gebied zit, spreken we van een regionale 

uitzaaiing, of regionale terugkeer van de tumor. 

Er zijn op dit moment tussen 
de 7.000 en 8.000 mensen 
die leven met uitgezaaide 
borstkanker.
—
Ongeveer 20% van de mensen 
met de diagnose borstkanker 
krijgt ooit te maken met 
uitzaaiingen op afstand. 
—
Bij 5% van de mensen worden 
uitzaaiingen op afstand al bij de 
eerste diagnose vastgesteld.

Botten in 85% van de gevallen
—
Lever in 40-50% van de gevallen
—
Longen in 15-25% van de 
gevallen
—
Hersenen in 6-16% van de 
gevallen

Overleving na 5 jaar –  22%*
(1989-2004 was dat 14,5 %) 

Overleving na 10 jaar – nu 7,8%  
(1989-2004 was dat 5,5%)
*cijfers voor diagnose 2005-2010

—
Er krijgen ieder jaar ongeveer 
evenveel mensen de diagnose 
uitgezaaide borstkanker als er 
mensen aan overlijden, dat zijn 
bijna 3.300 mensen

Hoe vaak komt het voor?

Als er uitzaaiingen op 
afstand ontstaan, komen 
die voor in de:

Wat is de prognose?
Mensen met uitgezaaide 
borstkanker leven vanaf 
de diagnose gemiddeld 
nog 2 tot 3 jaar. Maar er 
zijn ook mensen die 10 
jaar na de diagnose nog 
in leven zijn. 

(bronnen: IKNL, NKI/Gabe Sonke, www.borstkanker.nl) 
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een levensverwachting van maanden hebt, 
of één waarmee je in principe nog jaren 
vooruit kunt.’

Laatste woord
De vorderingen die in het voorgaande zijn 
besproken zijn het gevolg van veelbelovende, 
doordachte en soms ook wilde ideeën van 
betrokken onderzoekers en artsen. Sommi-
ge zijn al praktijk en andere zullen  dat vroeg 
of laat worden. Toch blijven er dilemma’s be-
staan, schetst Bos. Bijvoorbeeld: bij hoeveel 
metastasen heeft het nog zin om een com-
pleet therapeutisch arsenaal uit de kast te 
trekken? Wanneer zet je als behandelaar een 
punt en kies je ervoor om de prioriteit te leg-
gen bij een zo goed mogelijke kwaliteit van 
de rest van het leven? 
Daar is zelfs bij de beste en meest innovatie-
ve medicijnen geen algemeen geldend ant-
woord op te geven. Uiteindelijk moeten arts 
en patiënt er samen in goed overleg zien uit 
te komen, waarbij het laatste woord uitein-
delijk aan de patiënt is, zeker ook in geval 
van uitgezaaide ziekte. 

van Borstkankervereniging Nederland
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Mijn kinderen zijn veel  
te jong om zonder moeder 

verder te moeten leven
Annelies heeft uitgezaaide 

borstkanker
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Annelies Beuker (33) kreeg drie jaar geleden borstkanker. Na operatie, chemo, 
bestralingen en hormoontherapie werd ze ‘in principe’ genezen verklaard. In 
principe. De rugpijn die vorig jaar oktober opeens opdook, bleek te zijn ontstaan 
door uitzaaiingen in haar bekken en rug. Een enorme klap, die Annelies allesbehalve 
onderuit haalde. ‘Beter worden ga ik niet meer, maar uit elke dag haal ik álles wat 
erin zit.’ Tekst: Deborah Ligtenberg ~ Foto’s: Suzanne Blanchard

‘Ik heb er nooit bij stilgestaan dat ik nog uitzaaiingen 
zou kunnen krijgen’, vertelt Annelies. ‘Toen de behan-
deling klaar was, voelde ik me veilig. Omdat ik een BR-
CA-mutatie bleek te hebben, zijn allebei mijn borsten 
weggehaald. Ook mijn gezonde borst, zodat deze geen 

risico meer kon lopen. Ik heb meteen een reconstructie gehad, die 
heel mooi is geworden. Er waren drie lymfklieren aangedaan, maar 
het goede nieuws was dat na de operatie de snijranden schoon ble-
ken. De chemo en bestraling die ik kreeg, zouden eventuele zwer-
vende kankercellen aanpakken. Bovendien kreeg ik hormoonthe-
rapie. De chirurg zei dat de behandeling in principe genezend was 
geweest. Ik had dus alle reden om aan te nemen dat ik veilig was.’
Dus pakte Annelies haar leven weer op. Ze maakte samen met 
haar vriend Erik plannen voor de toekomst. Ze leerden elkaar vier 

B-leven  25

jaar geleden kennen. In hun samengestelde gezin met Mees (10), 
Lisa (8) en Sjoerd (7) was ruimte voor nog een kindje. Afgelopen 
februari bespraken ze hun kinderwens tijdens een routinecontro-
le met de oncoloog. Om zwanger te kunnen worden zou Annelies 
moeten stoppen met de tamoxifen, maar dat vond de oncoloog 
geen bezwaar. “Ga ervoor!”, was haar boodschap. Maar eerst nog 
even bloed prikken. Gewoon routine. De uitslag bracht heel slecht 
nieuws. Annelies: ‘Ik zat op de trap in de gang. Ik hoorde de kin-
deren en Erik in de woonkamer en probeerde te focussen op wat 
de oncoloog zei. Haar woorden waren heel duidelijk. De tumormar-
kers waren veel te hoog. Ik begon te trillen en voelde hoe mijn hart 
naar mijn keel schoot. Het was mis. Goed mis en ik wist ook me-
teen waar. Ik had al een paar maanden erge pijn in mijn rug. Omdat 
het uitstraalde naar mijn been, dacht ik dat het een hernia was. De F

‘In mijn wanhopige 
momenten vraag ik me 

weleens af waarom ik dit 
moest krijgen’
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‘Ik heb geen 
bucketlist, maar ik 
heb wel een lijst met 
dingen die ik voor de 

kinderen wil’

Het motto van Annelies‘ 
‘Geniet van elke dag. Zelfs op de lastigste dagen zijn er nog 
zoveel lichtpuntjes.’

De raad van Annelies
‘Hou hoop. Het is realistisch om te geloven dat er in de 
toekomst een medicijn komt dat je kan helpen.’

Het ritueel van Annelies
‘Ik schrijf veel aan mijn kinderen over de dingen die ik 
meemaak en voel. Wie schrijft die blijft, dat geeft mij rust.’

neuroloog ook. Ik had nog wel gevraagd of het geen uitzaaiingen 
konden zijn, maar die kans was volgens hem minder dan een pro-
cent. Eén en één was twee, het zat in mijn rug.’

Annelies’ vermoedens werden bevestigd door middel van een PET-
scan en MRI. Er zaten plekken in de botten van haar rugwervels 
en bekken. ‘De nacht voor de uitslag van de scan lag ik wakker. Nu 
was er nog niets aan de hand. Nu was ik nog gezond. Nu had ik nog 
een toekomst. Morgen zou ik horen wat er aan de hand was. Toen 
de oncoloog me het slechte nieuws bracht, kon ik even niet meer 
normaal ademen. Daarna kwamen de vragen. Wat konden ze er aan 
doen? En vooral: hoe lang had ik nog? Mijn kinderen zijn nog veel te 
jong om zonder moeder verder te moeten leven.’
Inmiddels zit Annelies middenin de chemo. Dankzij hoofdhuidkoe-
ling valt haar blonde haar niet uit. Het was net weer op lengte. Ze 
voelt zich onverwacht goed: ‘De pijn in mijn rug is weg. De chemo 
slaat dus aan. Ik was het vertrouwen in mijn lichaam een beetje 
kwijt, maar nu voel ik weer hoe sterk ik ben.’
Dat vertrouwen in haar lichaam is wel een dingetje. ‘In mijn wan-
hopige momenten vraag ik mezelf wel eens af waarom ik dit moest 
krijgen. Ik heb altijd gezond geleefd, geen rare dingen gedaan en 
ben heel sportief. En dan toch die kanker. Ik weet wel dat ik door de 
BRCA2-mutatie tot tachtig procent risico heb op borstkanker en er 
dus niets aan kan doen, maar toch is het soms moeilijk.’

Haar grootste pijn betreft haar kinderen. Erik, Annelies en haar 
ex-partner hebben hen samen eerlijk verteld wat er aan de hand is. 
Ze zijn er soms verdrietig over, maar lijken het goed te verwerken. 
Al komen ze Annelies sinds de diagnose wat vaker een knuffel ge-
ven. ‘Ik heb geen bucketlist. Ik hoef geen wereldreis te maken of 
parachute te springen. Maar ik heb wel een lijst met dingen die 
ik voor de kinderen wil. Als mij iets overkomt, gaan ze naar mijn 
voormalige partner met wie ik heel goed contact heb. We hebben 
bijvoorbeeld afgesproken dat Lisa en Sjoerd contact blijven houden 
met Erik en Mees. Ook wil ik graag dat ze op dezelfde school blijven 
en hun vriendjes kunnen blijven zien. Dat vind ik echt heel belang-
rijk. Anders verliezen ze niet alleen hun moeder, maar ook hun ver-
trouwde omgeving. Verder schrijf ik veel op over wat ik leuk vind, 
wat me boos maakt, waar ik van hou en welke levenslessen ik ze wil 
meegeven. Zodat ze later kunnen lezen wie hun moeder was.’

De diagnose uitgezaaide kanker is een heel heftige. Iets waarvan 
je in eerste instantie denkt dat er niet mee te leven valt. Toch lukt 
dit Annelies heel goed. ‘Natuurlijk ben ik wel eens verdrietig, maar 
het heeft geen zin om er de hele tijd bij stil te staan. Zo gaan Erik 
en ik er samen ook mee om. We weten niet hoe het verder gaat. 
Misschien wordt er wel een medicijn gevonden dat mij goed helpt 
of kan ik met de huidige chemo nog heel lang vooruit. We hebben 
geleerd niet meer aan de toekomst de denken, het leven speelt zich 
nú af. Dus blijf ik niet op de bank zitten als ik me rot voel, maar trek 
er op uit. Ik wil álles eruit halen wat erin zit. Leven, genieten, er 
gewoon zijn.’  
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‘In mijn hoofd ben ik 24/7 met Jet bezig. Maar zij zegt dat ze dat niet 
altijd genoeg ziet. Hoe kan dat? We hebben daar een heel praktische 
oplossing voor gevonden. ’s Ochtends aan de koffie vertelt Jet wat 
ze die dag van mij verwacht. Dan weet ik dat ook, hè?! En dan doe ik 
het, wel op mijn manier. Dat moesten we echt leren met elkaar. 
Twee en een half jaar geleden zat ik met Jet, onze dochter Bente 
(24) en onze zoon Feyo (26) bij de dokter toen we hoorden dat Jets 
schouderbreuk het gevolg was van uitzaaiingen. De grond zakt on-
der je voeten weg, en wat zegt Jet dan: “Nou dan gaan we over twee 
weken naar de Weissensee, want nu kan ik het nog.” Zij schaatste 
een toertocht van honderd kilometer terwijl ik er maar vijfenzeven-
tig haalde. We hadden een heerlijke week! Sindsdien leven we onge-
looflijk intens. 
Het besef dat tijd kostbaar is, maakt dat we veel opener staan voor 
bijzondere momenten en mooie ontmoetingen. Jet heeft een enorm 
netwerk, er hangen vaak zoveel mensen om haar heen. Aan het be-

gin vond ik dat ze “mijn” tijd met Jet benutten. Nu geniet ik als ik 
ernaar kijk. En ik stond op de rem als Jet weer wilde plannen had. 
Nu ga ik erin mee. Dit is zoals Jet is. Fantastisch! Een advies van 
kennis Hans van Breukelen heeft mij daar echt bij geholpen: “Ge-
niet van wat wel kan, blijf samen dingen doen!” 
Jetje is echt heel sterk. De afgelopen twee jaar heeft zij ons mee op 
sleeptouw genomen. Het moment dat het andersom wordt, is dicht-
bij. Ik weet dat enkele van haar vrienden mij dadelijk niet laten val-
len. En ik heb twee geweldige kinderen die op eigen benen staan. Jet 
is bang dat ik niet voor mezelf kan zorgen. Da’s keilief! Maar dat 
gaat natuurlijk gewoon wel gebeuren. Op mijn manier.’  

Leestip: Désirée Hairwassers schreef over de ervaring van een partner van een 

vrouw met uitgezaaide borstkanker op http://bit.ly/blogDees

Het is heel zwaar, 
maar ook zo mooi

‘Je zit niet meer in de speedboot van het leven, maar in een roeiboot. De horizon kun je aanraken, en zo kijk je  
terug op je leven samen. Dan zie ik zo veel moois, dat is heel fijn. Het lastige is wel dat het leven voor iedereen om  

je heen gewoon doorgaat’, zegt Jan van der Meijden, de man van Jet. 
Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto: Jonas Löllmann

‘Straks moet ik het 
zelf doen, op mijn 

manier’

Partner van

#20 - zomer 2017
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Gemiddeld leven borstkankerpatiënten met uitzaaiingen buiten borst en klieren nog 
twee of drie jaar, vertelt Gabe Sonke, medisch oncoloog en onderzoeker aan het NKI-
AvL. ‘We gaan ervan uit dat genezing niet mogelijk is. Maar toch kent elke oncoloog 
uitzonderingen: mensen die tien jaar of langer na dato nog steeds leven. Wat kunnen 
we leren van deze uitzonderingen?’ Het onderzoeksteam rond Sonke hoopt zo nieuwe 
behandelvormen te vinden voor mensen met uitgezaaide borstkanker.

Tekst: Jac. Janssen ~ Foto: André Jagt/AvL

28  Pink Ribbon

Wat was de aanleiding 
voor dit onderzoek?
‘Jaarlijks krijg ik een gezonde patiënt op 
controle, een zeer betrokken vrouw bij wie 
25 jaar geleden uitzaaiingen geconstateerd 
zijn. “Ik ben zeker bijzonder?” vroeg zij 
eens. Daarover spreek je met collega’s, die 
allemaal wel een paar van zulke mensen 
kennen. Zo kwam ik op het idee om deze 
groep individuen, bij wie een bepaalde be-
handeling zo onverwacht goed heeft ge-
werkt, te onderzoeken. Wereldwijd gebeu-
ren er wel meer onderzoeken naar wat wij 
noemen “exceptionele respondenten” op 
kankergebied. Uniek is dat wij willen leren 
van de positieve uitzonderingen op de re-
gel.’ 
Het onderzoek richt zich dus op de plusmi-
nus vijf procent mensen met uitgezaaide 
(borst)kanker met wie het goed gaat, tegen 
de medische verwachting in. Ze worden in 
dit onderzoek ‘langetermijnoverlevers’ ge-
noemd. Sonke en zijn groep onderzoeken 

Wat leren de 
uitzonderingen ons? 
Onderzoek naar langetermijnoverlevers

goede hoop dat het onderzoek misschien 
wel extra behandelmethoden oplevert om 
genezing mogelijk te maken.’ 

Hoe is het onderzoek opgezet?
‘Het is breed van opzet. Waarom reageren 
sommige mensen zo buitengewoon goed 
op een bepaalde behandeling, waar zit dat 
in? We kijken bijvoorbeeld naar het aantal 
uitzaaiingen, of in welke organen uitzaai-
ingen zijn gevonden. Ook verbanden die 
medisch misschien minder voor de hand 
liggen, betrekken we erbij. Denk aan bij-
werkingen, reacties op behandeling, leefge-
drag zoals voeding, roken, alcoholgebruik, 
beweging, of iemand bepaalde medicijnen 
gebruikt of juist niet.’

Waar haal je die informatie vandaan, 
en hoe ver zijn jullie?
‘In oktober 2017 verwachten wij de eerste 
fase af te ronden. In alle ziekenhuizen ver-
zamelen registratiemedewerkers de ano-

wat onder meer leefstijl, medicijngebruik, 
behandeling en tumorkenmerken van deze 
patiënten ons kunnen vertellen over het 
feit dat zij nog leven en anderen niet.

Is het begrijpen van de uitzondering 
het doel van jullie onderzoek?
‘Ja, en vervolgens hopen wij op nieuwe be-
handelmethoden voor uitgezaaide borst-
kanker, zodat meer mensen langdurig 
ziektevrij kunnen zijn. We willen het voor-
uitzicht verbeteren voor álle patiënten met 
uitgezaaide borstkanker.’  

Zijn langetermijnoverlevers 
feitelijk genezen? 
‘Dat kunnen we niet met zekerheid zeggen, 
want ook bij mensen bij wie met de huidige 
methoden al tien of twintig jaar geen kan-
kercellen meer te vinden zijn, kan borst-
kanker terugkeren. Vandaar de formule-
ring “langdurig ziektevrij”, om geen valse 
verwachtingen te wekken. Toch koester ik 
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nieme gegevens over mensen die langer 
dan tien jaar leven met borstkanker die bij 
de eerste diagnose al uitgezaaid bleek te 
zijn. Dat vergelijken we met de gegevens 
van vrouwen die helaas korter dan tien jaar 
met uitzaaiingen hebben geleefd. Dit alles 
vinden we in de Nederlandse Kanker Re-
gistratie (NKR)*, aangevuld met anonieme 
gegevens uit medische dossiers. Deze infor-
matie combineren we daarna met gegevens 
over de pathologie van tumoren. Een deel 
van deze weefsels gaan we vervolgens gede-
tailleerd analyseren op tumorkenmerken. 
Alle gegevens en ook het weefselmateriaal 
worden anoniem opgeslagen.’ 

Wanneer komen de overlevers in beeld?
‘Van de gegevens van ongeveer 1500 patiën-
ten in Nederland met uitgezaaide borstkan-
ker uit de archieven selecteren we die van 
plusminus vijfhonderd onverwacht lange 
overlevers. Op basis van de eerste analyse 
met alle klinische factoren, besluiten we 

Pink Ribbon
Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door 
financiering van Pink Ribbon. Pink Ribbon 
financiert onder meer wetenschappelijke 
onderzoeken en projecten op het gebied van 
behandeling, nazorg en langetermijneffecten van 
borstkanker. Met als doel: een beter en langer 
leven voor de (ex)borstkankerpatiënt. Er zijn 
inmiddels al meer dan 200 onderzoeken en 
projecten gefinancierd. Op www.pinkribbon.nl/
onderzoek vind je een overzicht hiervan. 

Gabe Sonke, 
medisch oncoloog en 
onderzoeker aan het 

NKI-AvL.

*  Sinds 1989 beschikt Nederland over een databa-
se met betrouwbare, objectieve gegevens over 
de incidentie, prevalentie, overleving en sterfte 
van alle gevallen van kanker; de Nederlandse 
Kankerregistratie (NKR). De database wordt ge-
bruikt voor epidemiologisch onderzoek, klinische 
studies en voor onderzoek naar de kwaliteit van 
zorg. IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) 
beheert de database.

Waardoor overleven 
sommige mensen met 

uitgezaaide borstkanker 
veel langer?

van welke groep patiënten we het tumor-
weefsel bekijken, om de kans op een posi-
tieve uitkomst zo groot mogelijk te krijgen. 
Dit tumorweefsel wordt bekeken op ver-
schillende tumorkenmerken zoals groei-
factoren, aanwezigheid van afweercellen 
en DNA-reparatiekenmerken. Wij bekijken 
de kenmerken van de bouwstenen van de 
tumorcel, het DNA, maar zoomen ook in 
tot op het RNA. DNA bestaat uit eiwitten, 
RNA is een tussenstap tussen DNA en een 
“gewoon” eiwit. Ook die tussenvorm kan 
iemands overleven beïnvloeden. Met mo-
derne analysetechnieken brengen we de 
erfelijke code van de tumor –  in de vorm 
van DNA en RNA –  heel precies in kaart 
en onderzoeken we welke eigenschappen 
van de tumor gepaard gaan met langdurige 
overleving.’ 

Komt er een vervolg op dit onderzoek?
‘Als we een DNA/RNA-patroon vinden dat 
langetermijnoverleving voorspelt in deze 
groep patiënten, dan kunnen we daarna 
in andere groepen kijken. Het kan ook zo 
zijn dat er geen duidelijke relatie gevonden 
wordt. Dan is de studie op zich succesvol ver-
lopen alleen niet met het gewenste resultaat.’

Op grond waarvan selecteer je 
die nieuwe groepen? 
‘De weefselanalyse doen we eerst in een 
groep met de grootste kans op een mecha-
nisme dat samengaat met lange overleving. 

Bijvoorbeeld als blijkt dat vrouwen met al-
leen uitzaaiingen in lymfklieren vaak goed 
reageren op een bepaalde combinatie van 
chemotherapie. Of als we bij gebruik van 
een bepaald geneesmiddel, dat niet gebruikt 
wordt bij de behandeling tegen kanker, toch 
vaak een lange overleving zien. Wat die 
groep concreet zal inhouden, moet nog blij-
ken uit de eerste dataverzameling en analy-
se. Wordt in de meest kansrijke groep iets 
bruikbaars gevonden, dan zullen we daarna 
met een volgende groep verdergaan.’  

van Borstkankervereniging Nederland
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oed 
voor 
jou

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat 
bewegen of sporten het herstel na primaire borstkanker 
positief beïnvloedt. Maar is het ook goed als je uitgezaaide 
borstkanker hebt? Fysiotherapeut en onderzoeker Marieke 
ten Tusscher van het Antoni van Leeuwenhoek is onder 
meer betrokken bij het project Veerkracht over beweging 
voor vrouwen met uitgezaaide borstkanker. Ze geeft 
antwoord op zeven prangende vragen. 

Bewegen en sporten 
met uitgezaaide 
borstkanker

Tekst: Paul Peijnenburg 
 Illustratie: Van Lennep
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1. 
Waarom is beweging en sport goed 
voor me als ik uitgezaaide borstkanker 
heb? 
‘Er komt gelukkig steeds meer onderzoek 
naar de effecten van trainen bij uitgezaai-
de (borst)kanker. Uit recent verschenen 
overzichtsartikelen blijkt dat bewegen en 
sporten positieve effecten hebben voor 
mensen met uitgezaaide kanker. Denk 
daarbij aan verbeterd fysiek functione-
ren, verminderde fysieke achteruitgang, 
vermindering van klachten en vermoeid-
heid tijdens en na behandelingen, minder 
depressieve klachten en verbetering van de 
kwaliteit van leven.’ 

2. 
Wat is het effect van beweging en sport 
op mijn lijf en mijn hoofd?  
‘Als je uitgezaaide kanker hebt, ervaar je 
doorgaans weinig controle over je ziekte-
proces. Op beweging en fitheid kun je in 
meer of mindere mate wel controle uitoefe-
nen. De meeste mensen vinden dat prettig. 
En bij iemand die zich door het oefenen of 
trainen weer wat beter voelt, herstelt vaak 
ook het vertrouwen in het eigen lijf. Bewe-
gen kan bovendien je stemming verbeteren 
en je een positiever lichaamsbeeld geven.’ 

3. 
Hoeveel bewegen is goed?
‘Dat is per persoon verschillend en hangt 
enorm af van de uitgangssituatie en je 
persoonlijke doelen. Er zijn verschillen-
de manieren om zo fit mogelijk te blijven. 
Dat hangt natuurlijk ook af van je eigen 
voorkeuren en je fysieke gesteldheid op 
een bepaald moment. In het volhouden van 
bewegen is het ontzettend belangrijk dat je 
iets doet wat je leuk vindt. Dan blijf je het 
namelijk doen.’

4. 
Kan iedereen die voor borstkanker 
behandeld wordt op elk moment elke 
vorm van beweging en/of sport uitoefe-
nen die zij wil? 
‘In principe kan iedereen een vorm van be-
wegen doen. Dat varieert van een aantal 
keer achter elkaar opstaan uit een stoel als 
je enkel nog actief kunt zijn in je eigen huis, 
tot sporten in de sportschool als je mobie-
ler bent. Afhankelijk van je belastbaarheid 
kan iedereen dus een bepaald niveau van 
bewegen nastreven.’

5. 
In hoeverre kan ik mijn lijf nog uitdagen 
of moet ik me in acht nemen?
‘Om fit te blijven, moet je je lichaam op 
een bepaalde manier uitdagen. Zoals je 
inmiddels weet, kan dat op elk niveau. Als 
je niet fit bent, is een aantal keer achter el-
kaar opstaan uit de stoel misschien al een 
uitdaging en kun je daarmee je spierkracht 
vergroten. Ben je beter belastbaar dan kun 
je uitbreiden met fietsen, wandelen of op de 
sportschool trainen en dan mag je ook echt 
wel je hartslag verhogen. Het is wenselijk te 
streven naar een niveau waarbij je het wat 
warmer krijgt en je na de gedane inspan-
ning het gevoel hebt even te moeten uit-
rusten. Het is goed je lijf een inspannings-
prikkel te geven, wil je je fitheid behouden 
of vergroten. Let daarbij op dat je jezelf niet 
totaal uitput, dat werkt averechts.’

6. 
Hoe weet ik waar mijn fysieke grenzen 
liggen, en wat als die steeds verschui-
ven?
‘Heb je uitgezaaide borstkanker dan kan 
het zijn dat je behandeling vaak wisselt. 
Daarmee kan ook je fitheid op en neer gaan. 
Ben je gewend om veel te bewegen, dan zul 
je vaak beter kunnen herkennen waar je 
grenzen liggen dan wanneer dit niet het ge-
val is. Gelukkig kan een oncologiefysiothe-
rapeut je met behulp van testen helpen om 
te kijken wat mogelijk is. Diegene kan je ook 
uitleggen wat je mag voelen als je beweegt. 
Op die manier helpt de fysiotherapeut je 
belastbaarheid vast te stellen en verder uit 
te bouwen. En vaak gaat het dan om heel 
basale dingen: je (klein)kind optillen, je 
hond uitlaten, traplopen of wandelen. Maar 
heb je zelf veel beweegervaring en geen be-
perkingen ten aanzien van bewegen meege-
kregen van de arts, dan hoef je niet per se te 
sporten onder begeleiding van een oncolo-
giefysiotherapeut.’

7. 
Wat als ik altijd fanatiek gesport heb en 
door mijn ziekte op mijn grenzen stuit?
‘Sporten of bewegen kan je zelfvertrouwen 
vergroten maar het kan ook heel confron-
terend zijn als het niet meer lukt. In het 
laatste geval is het de taak van de oncolo-
giefysiotherapeut en een eventuele coach 
om te kijken in hoeverre ze kunnen helpen 
om dat te accepteren. In elk geval is het uit-
gangspunt dat we meer kijken naar wat mo-
gelijk is, dan wat onmogelijk is geworden. 
En soms zul je je dan meer op behoud van 
bewegingsmogelijkheden moeten concen-
treren dan op verbetering.’

Meer informatie

 F www.borstkanker.nl/bewegen

 F www.borstkanker.nl/hulpwijzer/revalidatie-en-sport

 F  www.b-bewust.nl/voeding_en_bewegen/vragenlijst - hier vind je voorbeeldvragen 
over bewegen die je kunnen helpen de juiste informatie hierover te krijgen van je 
behandelaar.

Voor informatie over het project Veerkracht kun je contact opnemen met de onderzoeker 
Marieke ten Tusscher, m.t.tusscher@nki.nl



Ongeneeslijk, of toch niet?
Hoge dosis chemotherapie met operatie en/of bestraling bij vrouwen met  
een beperkt aantal uitzaaiingen (OLIGO-studie)

Wanneer kanker uitzaait naar organen op afstand, is de 
ziekte in principe niet meer te genezen. Onderzoekers zijn 
op allerlei manieren op zoek naar mogelijkheden om uit-
zaaiingen toch ooit genezend te kunnen behandelen. In de 
zogenaamde OLIGO-studie onderzoekt dr. Gabe Sonke, 
medisch oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL), 
een behandeling voor een specifieke groep patiënten met 
maximaal drie uitzaaiingen op afstand.
Tekst: Leonie de Gruiter

Als er sprake is van een beperkt aantal uit-
zaaiingen, dan noemen we dat oligo-uitzaai-
ingen,’ legt Sonke uit. In het geval van de 
OLIGO-studie gaat het om maximaal drie 
uitzaaiingen. ‘Verder weten we dat een be-
paalde groep borstkankerpatiënten erg goed 
reageert op een hoge dosis chemotherapie.’ 
Dit zijn patiënten waarbij de tumor een 
homologe recombinatiedeficiëntie (HRD) 
heeft. Door HRD kunnen de kankercellen 
minder goed herstellen van een bepaald 
type DNA-schade. ‘En hoge dosis chemothe-
rapie geeft precies deze soort DNA-schade’, 
vertelt Sonke.
Deze twee zaken hebben de onderzoekers 
willen combineren in de OLIGO-studie. 
‘Als we nu vrouwen hebben met een beperkt 
aantal uitzaaiingen, die gevoelig zijn voor 
hoge dosis chemotherapie, kun je dan lang-
durige overleving bereiken, en misschien 

zelfs wel genezing?’, vraagt Sonke zich hoop-
vol af. Dat was ook de reden voor Julia* (55) 
om mee te doen aan de studie. Zij bleek het 
specifieke type tumor te hebben en kon 
deelnemen aan de studie. ‘Met deze zwaar-
dere behandeling was voor mij de kans op 
een langere overleving een stuk groter dan 
met het normale behandeltraject.’ 
Allereerst krijgt iedereen in deze studie drie 
kuren chemotherapie in normale dosis. ‘We 
willen namelijk wel zeker weten dat chemo-
therapie überhaupt effectief is,’ vertelt Son-
ke. ‘Wanneer deze kuren effect laten zien, 
verdelen we die patiënten via loting in twee 
groepen’, vertelt Sonke. ‘De eerste groep 
krijgt hoge dosis chemotherapie, de tweede 
groep gaat door met de normale dosis che-
motherapie.’  
Omdat de hoge dosis chemotherapie een 
grote belasting is, wordt het lichaam gehol-

pen met eigen stamcellen. Voorafgaand aan 
de hoge dosis chemotherapie worden de ei-
gen stamcellen via een infuus afgenomen en 
ingevroren. ‘Na de chemotherapie geven we 
de stamcellen aan de patiënt per infuus te-
rug. Daardoor zijn de patiënten minder lang 
gevoelig voor infecties, stolt het bloed beter 
en zijn er minder bloedtransfusies nodig’, 
vertelt Sonke.
Ook Julia kreeg de hoge dosis chemothera-
pie. ‘Ik was vooral bang voor de langetermij-
neffecten op mijn hersenen zoals mijn focus, 
concentratievermogen en geheugen.’ Maar 
gelukkig waren de bijwerkingen tijdens en 
na de behandelingen minder erg dan zij had 
verwacht. ‘Behalve dat ik mijn haar verloor, 
ben ik vooral erg moe geweest. Na de laatste 
chemo heb ik een aantal weken wel achttien 
uur per dag geslapen’, vertelt Julia. ‘Ik denk 
dat dit voor mijn omgeving heftiger was dan 

‘
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voor mezelf. Ik vind slapen op zich een fijne 
bezigheid. Wel raakte ik mijn smaak kwijt 
tijdens de chemo. Dat vond ik voor mijn 
kwaliteit van leven heel erg. Maar gelukkig is 
dat helemaal teruggekomen!’ 
Wat deze studie ook anders maakt dan de 
standaardbehandeling, is dat bij iedereen na 
de chemotherapie de uitzaaiingen worden 
verwijderd. Sonke: ‘Afhankelijk van de plek 
van de uitzaaiingen opereren we of bestra-
len we.’ 
‘Na mijn borstamputatie, werden het borst-
gebied en de twee uitzaaiingen in mijn hals 
en tussen mijn hart en longen bestraald’ ver-
telt Julia. ‘Zo zorgen we dat alle uitzaaiingen 
die zichtbaar waren, weg zijn,’ vertelt Sonke. 
En dat is bij Julia gelukt. 
‘De patiënten komen twee keer per jaar op 
controle. Aan het einde van de studie verge-
lijken we de twee groepen met elkaar en kij-

ken we bij wie de kanker teruggekomen is en 
bij wie niet,’ vertelt Sonke. Naar schatting is 
de studie over vier jaar klaar, maar dit staat 
niet vast. ‘Hopelijk duurt het heel lang, want 
dat betekent dat bij veel vrouwen de kanker 
lang wegblijft,’ zegt Sonke. Met Julia gaat het 
gelukkig goed. Een jaar na de laatste chemo’s 
is er geen kanker te vinden in haar lichaam. 
‘Het leven gaat verder. Ik ga ervan uit dat al-
les goed is tot het tegendeel is bewezen. 

* Julia is een fictieve naam. Haar echte naam is bij 
de redactie bekend.

Meedoen aan de OLIGO-studie

Je kunt nog steeds deelnemen aan de 
studie. Iedereen met één tot maximaal drie 
uitzaaiingen, en een HER2-negatieve tumor, 
kan gescreend worden voor deelname. 
Onderdeel van de screening is een test op 
HRD, dat gebeurt speciaal voor deze studie. 
Patiënten met een BRCA-mutatie hebben 
altijd HRD. Ongeveer de helft van de patiënten 
met triple negatieve borstkanker test positief 
op HRD. Bij hormoonreceptorpositieve 
borstkanker is dat 10 tot 20 procent. Heb je 
interesse of wil je graag meer weten? Vraag 
dan aan je eigen arts om contact op te nemen 
met het AVL om te overleggen of verwijzing 
mogelijk is. De studie vindt alleen plaats in het 
AVL, maar je kunt een deel van je behandeling 
wel in je eigen ziekenhuis ontvangen.

 

‘We weten we dat 
een bepaalde groep 

borstkankerpatiënten erg 
goed reageert op een hoge 

dosis chemotherapie’

Gabe Sonke

’
van Borstkankervereniging Nederland #20 - zomer 2017



Hoop op PARP-
remmers bij 
uitgezaaide 
erfelijke 
borstkanker

Bij de behandeling van kanker die is 
ontstaan door erfelijke aanleg  
(BRCA-mutatie), kunnen tegenwoordig 
zogenaamde PARP-remmers worden 
ingezet. Bij eierstokkanker zijn deze 
bewezen effectief, maar ook bij  
borst- en prostaatkanker ontstaan  
door een BRCA-mutatie wordt 
verwacht dat ze werken.

Tekst: Désirée Hairwassers en Deborah Ligtenberg

PARP-remmers maken handig gebruik 
van foutje in het lichaam
Cellen hebben voortdurend te maken met 
DNA-schade. Deze wordt door het lichaam 
vanzelf gerepareerd. Bij een foutje (mutatie) 
op het BRCA1- of BRCA2-gen, missen cellen 
een belangrijk reparatiemechanisme. Schade 
aan het DNA wordt hierdoor minder goed 
hersteld en cellen kunnen zich uiteindelijk 
ontwikkelen tot kankercellen die ongeremd 
gaan delen. Dat die BRCA-mutatie ervoor 
zorgt dat DNA-schade niet goed gerepa-
reerd kan worden, blijkt bij de behandeling 
van kanker een voordeel. Als iemand met 
een mutatie chemotherapie krijgt, komen 
ook kankercellen de DNA-schade moeilijk te 
boven, waardoor zij niet verder groeien. Pla-
tinumhoudende chemotherapie blijkt zeer 
effectief als er sprake is van een BRCA-muta-
tie. Platinum maakt dwarsverbindingen tus-
sen de DNA-strengen, waardoor zij niet meer 
kunnen delen en breken. Omdat BRCA-ge-
muteerde cellen schade slechter kunnen re-
pareren is platinumchemotherapie hier ex-
tra effectief. Er zijn nieuwe middelen die dat  
effect ook hebben of nog eens versterken. 
Dit zijn de als capsules toegediende PARP- 
remmers. Deze remmen de aanmaak van 
het eiwit PARP. Dit eiwit speelt net als het  
BRCA-gen een rol bij reparatie van DNA. 

Bij PARP-remmers is niet altijd 
chemotherapie nodig
Ook zonder chemotherapie zijn PARP-rem-
mers veelbelovend voor BRCA- gerelateerde 
kanker. Dat komt doordat door het gemu-

teerde BRCA-gen cellen moeilijk gerepareerd 
kunnen worden. Als vervolgens ook nog het 
PARP-eiwit wordt geremd, ontstaat er zoveel 
schade aan het DNA van kankercellen dat zij 
kapot gaan. Gezonde cellen worden hierbij 
gespaard. 

PARP-remmers ook werkzaam bij 
uitzaaiingen bij BRCA-mutatie?
Dit voorjaar werd een studie gepresen-
teerd waaruit bleek dat vrouwen met een 
BRCA-mutatie en uitgezaaide borstkanker 
langer stabiel bleven als zij in plaats van che-
motherapie de PARP-remmer olaparib ge-
bruikten. 

PARP-remmers nieuw in de 
behandeling van eierstokkanker
Uit onderzoek blijkt dat ook vrouwen met 
een BRCA-mutatie die uitgezaaide eierstok-
kanker hebben gebaat zijn bij een aanvul-
lende behandeling met de PARP-remmer 
olaparib. Zij blijven langer stabiel als zij dit 
medicijn gebruiken, dat  geaccepteerd is voor 
de Europese markt. De acceptatie voor de 
PARP-remmers niraparib en velaparib is aan-
gevraagd. 

Onderzoek PARP-remmers bij andere 
soorten kanker door erfelijke aanleg
Het is bekend dat mannen met een  
BRCA-mutatie een verhoogd risico hebben 
op prostaatkanker. Bij een BRCA2-mutatie 
is dit 7 tot 15 procent, bij BRCA1 is dit nog 
onduidelijk. Het effect van PARP-remmers 
wordt nu ook onderzocht bij mannen met een  

BRCA-mutatie die uitgezaaide prostaatkan-
ker hebben. BVN/Oncogen vindt dit een goe-
de ontwikkeling en werkt hierin samen met 
de Nederlandse Federatie van Kankerpatiën-
tenorganisaties (NFK) en de Prostaatkanker 
Stichting. Samen hebben zij de beroepsver-
enigingen van klinisch genetici en urologen 
verzocht om te onderzoeken of er uitgebrei-
dere richtlijnen voor het testen en screenen 
van mannen moeten komen vanwege de re-
latie prostaatkanker en BRCA-genafwijking. 
Op dit moment zijn er geen screeningsadvie-
zen voor prostaatkanker bij mannen. Als bij 
een man met prostaatkanker een genmutatie 
wordt gevonden, biedt dit hem de kans om 
deel te nemen aan onderzoek met PARP-rem-
mers. Bovendien is het belangrijk voor zijn 
dochters en kleindochters om te weten dat zij 
mogelijk ook erfelijk belast zijn. 
Dergelijk onderzoek loopt er ook voor patiën-
ten met pancreaskanker en een BRCA- muta-
tie die goed hebben gereageerd op chemothe-
rapie. Mogelijk wordt er in de toekomst bij 
nog meer vormen van kanker onderzoek ge-
daan naar de werking van PARP-remmers. 
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Meer weten?

 F www.oncogen.nl

 F www.borstkanker.nl

 F  www.borstkanker.nl/overzicht-
wetenschappelijk-onderzoek 
- hier vind je een overzicht van alle lopende 
trials op het gebied van borstkanker in 
Nederland
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Botcomplicaties, waar 
moet ik op letten?
Op de website botcomplicaties.nl vindt u 
informatie over het belang van botgezondheid 
bij patiënten met onder andere borstkanker 
en botuitzaaiingen. U kunt er diverse zaken 
bestellen en bekijken zoals een magazine, 
een checklist, diverse brochures en video’s 
met ervaringsverhalen. Lees er alles over op 
F www.botcomplicaties.nl 

Novartis onderzoekt 
behoefte patiënt
In opdracht van Novartis heeft Kantar 
Public een onderzoek uitgevoerd onder 334 
borstkankerpatiënten, naar wat zij belangrijk 
vinden bij de keuze voor een behandeling, 
evenals naar de behoefte aan inspraak met 
betrekking tot de behandelkeuze. Opvallend 
is dat 40% aangeeft dat de oncoloog haar 
bij het maken van een behandelkeuze niet 
gevraagd heeft wat zij zelf belangrijk vindt. 
Terwijl een groot deel wel meer invloed had 
gewild en wat minder tevreden is over de be-
handeling, de specialist en het ziekenhuis.

Ook bladpartner worden?
Neem dan contact op met Lieke Steinmeijer, steinmeijer@borstkanker.nl  
T (030) 291 72 22
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Annelies Beuker (33) met haar vriend Erik en haar paarden Tink en Nanne
Tekst: Deborah Ligtenberg ~ Foto: Suzanne Blanchard

Bij de paarden ben ik gewoon Annelies

‘Ik ben altijd een paardenmeisje geweest. Vroeger en nu nog steeds. 
Júist nu. Sinds ik weet dat ik uitgezaaide borstkanker heb, gaat het in 
gesprekken met anderen vaak over ziekte. Belangstelling is fijn, maar 
soms wil ik gewoon Annelies zijn. De vrouw die ik was voor deze 
diagnose. Op de stal kan dat. Hier weten ze wat er aan de hand is, 
maar het gaat er niet alleen maar over. De meiden zeuren lekker over 
gewone, alledaagse dingen. Ik ben hier niet met mijn ziekte bezig, 
maar met mijn paarden.  
Ik ben een enorme dierenliefhebber. We hebben een hele dierentuin; 
drie honden, een tweespan shetlanders, tinker merrie Tink en de 
Friese ruin Nanne. Nanne kreeg ik van mijn vriend Erik nadat ik na 
de eerste keer kanker had gehoord dat alles goed was. Heel symbo-
lisch. Eigenlijk staat Nanne voor het leven, de toekomst. Dat laatste 
is onzeker geworden, maar het leven is er nog steeds. Ik geniet daar 
zoveel mogelijk van. Dat betekent veel en vaak bij de paarden zijn. 
Ik vind het fijn om fysiek bezig te zijn, lekker buiten. Het maakt mijn 
hoofd leeg en het ontspant. Daarnaast hebben paarden iets magisch. 
Ze spreken een taal die niet in woorden uit te drukken is, maar waar 

ik ontzettend in op kan gaan en van kan genieten. 
Ik heb uitzaaiingen in mijn rugwervels en bekken en had zoveel pijn 
in mijn rug, dat ik niet meer kon rijden. Volgens de oncoloog zou de 
val van een paard door de uitzaaiingen in mijn rug een dwarslaesie 
kunnen veroorzaken. Toen zij dit zei, maakte dat strijdlust in mij los. 
Dat zouden we nog wel eens zien! Gelukkig slaan de chemo en bot-
versterkers goed aan en kan ik weer op Tink en Nanne rijden. Tink 
is een angstige pony met een verleden. Ze kan soms onvoorspelbaar 
zijn. Daarom ben ik altijd extra voorzichtig als ik op haar zit. Nanne 
is een veel braver en stabieler paard. Hij doet heel erg zijn best en wil 
graag voor me werken. Het is net of hij voelt dat hij een beetje moet 
oppassen als ik op hem zit. Dat ik weer met Tink en Nanne aan de 
slag kan, geeft vertrouwen in mijn lijf. Ook al heb ik dan kanker, ik 
heb een sterk lichaam dat veel kan hebben. Dat geeft hoop voor de 
toekomst.’ 

Lees ook het interview met Annelies op pagina 24.


