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Nazorg: dit kun je zelf doen
10x praktisch advies
Mantelzorg aan het einde
Chazia Mourali deelt haar tips

Mira van der Lubbe (31)

Op pagina 24 en op de achterkant lees je meer over Mira.

Ken je tumor
Waarom het belangrijk is te weten
wat voor tumor je hebt

‘Neem het licht.
Leven zonder
tegenslagen
bestaat niet’

voorwoord

BVN-nieuws

Aandacht voor de
ziekte én de mens

Kijk op

De behoeften en wensen van de patiënt zijn in de borstkankerzorg
in Nederland de afgelopen tien jaar steeds belangrijker geworden.
Gelukkig. Wij zijn ervan overtuigd dat de jaarlijkse uitreiking van de
roze lintjes aan ziekenhuizen daar invloed op heeft gehad. In de Monitor Borstkankerzorg geeft BVN informatie over het zorgaanbod van
ziekenhuizen en de ervaringen van patiënten met die zorg.
Bij de uitreiking van de lintjes hebben we dit jaar veel gewicht toegekend aan het thema ‘samen beslissen’. Hierbij word je als patiënt door
de arts uitgenodigd en ondersteund om samen na te denken en te
beslissen over de zorg die het beste bij jouw persoonlijke situatie past.
We keken of ziekenhuizen hier voldoende aandacht voor hebben. BVN
doet ook mee aan het project ‘Time Out’; verschillende samenwerkingspartners, waaronder NFK en BVN, ondersteunen ziekenhuizen
bij het verbeteren van de toepassing van gedeelde besluitvorming. Hoe
dit in de praktijk uitpakt, kun je lezen in de rubriek ‘Dubbelportret’.
Daarin vertellen Marijke en Thea hoe zij heel bewust hebben gekozen:
de een voor een borstreconstructie en de ander ertegen. Dat zij volledige informatie kregen over de voor- en nadelen en dat hun artsen met
hen gingen wikken en wegen, heeft er zeker aan bijgedragen dat zij ook
achteraf nog steeds tevreden zijn over hun besluit.
De behandeling van borstkanker en de periode erna heeft impact
op allerlei terreinen van het leven. Veel mensen vinden herstellen
minstens zo zwaar als de behandeling zelf. Daarom besteedt BVN ook
veel aandacht aan nazorg. BVN heeft 10 tips voor verpleegkundigen
samengesteld voor het inrichten van goede nazorg. Ook werken we
samen met een aantal ziekenhuizen aan de implementatie hiervan.
Een mooie pilot! Maar natuurlijk kun je zelf ook een heleboel sturen.
Het artikel op pagina 30 zet je vast op het juiste nazorgspoor.
Tenslotte vraag ik je aandacht voor onze nieuwe rubriek B-zonder. In
deze rubriek bespreken we minder vaak voorkomende vormen van
borstkanker, waarvoor specifieke kennis en zorg nodig is. Denk aan
borstkanker bij vrouwen met een kinderwens, borstkanker bij mannen
of een zeldzame variant van borstkanker zoals de ziekte van Paget,
waarover je op pagina 27 meer kunt lezen. BVN wil dat kennis en
expertise van zeldzame vormen van borstkanker worden gebundeld
en dat patiënten worden doorverwezen naar ziekenhuizen waar deze
specifieke expertise in huis is. Alle patiënten hebben recht op beste
zorg die er is. Dichtbij als het kan, verder weg als het moet.
Met hartelijke groet,
Lieke Steinmeijer
Directeur BVN
Steinmeijer@borstkanker.nl
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F www.borstkanker.nl voor meer nieuws.

Hartschade en chemobrein na
behandeling borstkanker
Eind mei 2018 organiseerde BVN
voor haar leden twee lezingen
van experts: over chemobrein en
hartschade.
De lezingen zijn op video terug te
kijken en over beide onderwerpen is
een digitaal artikel te vinden op
F www.borstkanker.nl/archief-b
Belactie leden BVN eind 2018
In oktober start BVN een belactie
om leden (die eerder dit jaar nog
niet gebeld zijn) te bedanken voor
hun vaak jarenlange lidmaatschap
en om te vragen of ze bovenop hun
lidmaatschap eventueel iets extra’s
willen doneren. In de vorige belactie
bleek 31% van de leden hiertoe
bereid. Met de steun van onze leden
versterken we de organisatie nu
de bijdragen uit subsidies steeds
minder worden. Wil je niet gebeld
worden, mail dan naar
info@borstkanker.nl
In co-creatie betere toepassing
samen beslissen
Zorgverleners in ziekenhuizen in de
regio Utrecht maakten samen met
BVN, NFK en expert onderzoekers
goede stappen om ‘samen beslissen’ beter toe te passen.
Lees meer op
F www.borstkanker.nl/time-out
Gebruik biosimilars trastuzumab
Sinds kort krijgen patiënten met een
HER2Neu-positieve tumor in veel
ziekenhuizen niet meer de originele
versie van trastuzumab (Herceptin®,
via infuus of onderhuids), maar trastuzumab van een andere fabrikant.

Deze zogenaamde biosimilars
van trastuzumab zijn getest en
geregistreerd; hun effectiviteit en
veiligheid is vergelijkbaar met het
origineel. Een verschil is dat de
nieuwe varianten alleen via infuus
toegediend worden. Mede daarom
heeft BVN aangedrongen op zorgvuldig overleg tussen patiënt en
behandelend arts over de overstap
van Herceptin® naar een biosimilar
en de gevolgen ervan voor de
patiënt. Doordat er nu meerdere
middelen op de markt zijn, is de
prijs van trastuzumab aanzienlijk
gedaald.
F www.borstkanker.
nl/standpunt-biosimilars
Verwijderen borstimplantaat bij
medische noodzaak nu vergoed
De Nederlandse Vereniging voor
Plastische Chirurgie (NVPC) en BVN
zijn blij met het besluit van Zorginstituut Nederland dat het verwijderen
van een borstimplantaat voortaan
vergoed wordt uit de basisverzekering als er sprake is van een
medische noodzaak.
F www.borstkanker.nl/vergoeding-borstimplantaat
Ribociclib in basispakket
BVN strijdt voor beschikbaarheid
en vergoeding van medicijnen
die CDK4/6-remmers worden genoemd. Sinds 1 mei wordt ribociclib
(merknaam Kisqali®) vergoed,
een medicijn voor vrouwen met
uitgezaaide borstkanker. Het wordt
alleen vergoed als het verstrekt
wordt door de ziekenhuisapotheek.
F www.borstkanker.nl/ribociclib

Voor in de agenda
Kijk op F www.borstkankeragenda.nl – voor een overzicht van
activiteiten voor (ex)borstkankerpatiënten of mensen die erfelijk
belast zijn in heel Nederland.
Oktober borstkankermaand
Actieve leden van BVN, andere
instellingen en ziekenhuizen organiseren in oktober speciale activiteiten
voor iedereen die te maken heeft
(gehad) met borstkanker. We zetten
ze voor je op een rij op
F www.
borstkanker.nl/borstkankermaand
6 oktober Borstkankersymposium
”Word jij Gehoord?”
Deze vierde editie van het Borstkankersymposium staat in het
teken van ‘gehoord worden’: als
patiënt, als partner, als moeder, als
werknemer.
www.borstkankersymposium.nl
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1 oktober themabijeenkomst
“Late gevolgen van borstkanker”
Het Martini Borstcentrum organiseert in Groningen een informatieve
avond met de titel "Late gevolgen
van borstkanker". Een internist-oncoloog, een radiotherapeut en een
medisch maatschappelijk werker
geven informatie en beantwoorden
vragen. Aanmelden op www.mzh.
nl/bkm. Deelname is gratis.
27 oktober conferentie uitgezaaide borstkanker Maastricht
In 2017 vond het symposium ‘Ik leef!
Met uitgezaaide borstkanker’ voor
het eerst plaats. Er komt een vervolg
in 2018. Hou de website van BVN in
de gaten voor meer informatie.
F www.borstkankeragenda.nl
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Vieren of vrezen
Op 5 november 2008 kreeg ik de diagnose borstkanker. Ik weet nog
goed dat ik een vriendin aan de telefoon had en haar huilend vertelde dat ik mijn meiden groot wilde zien worden. Ze waren pas 9! Ik
wilde hun eindmusical zien, een middelbare school met ze uitzoeken, er voor ze zijn als ze ongesteld werden, hun puberteit meemaken, hun vriendjes leren kennen, de vlag uithangen wanneer ze hun
eindexamen zouden halen en hun rijbewijs.
Na mijn behandelingen gaven we een groot feest om het leven te
vieren. Met familie en vrienden dansten en dronken we in een boerenstal en kampeerden we in een weiland. Toen het weer 5 november werd, voelde ik me verdrietig. Die datum was zo akelig, zo onlosmakelijk verbonden met mijn D-Day…
Mijn man besloot dat we helemaal niet verdrietig gingen doen,
maar er juist een leuke dag van zouden maken. Sindsdien gaan we
elk jaar op 5 november met z’n vieren uit eten.
Nu is het bijna 5 november 2018, tien jaar na diagnose. En ik ben
er nog steeds! Natuurlijk gaan we uit eten met onze dochters, die
inmiddels 19 zijn. Eigenlijk wil ik ook weer dansen en drinken om
deze mijlpaal te vieren. Maar terwijl ik dit denk, komt de twijfel of
ik met zo’n feest het noodlot niet over me afroep. Dat juist op het
moment dat ik het allemaal het liefst zou vergeten, de kanker alsnog terugkomt. Ik moet alert blijven. De borstkanker een plekje in
mijn leven blijven geven, anders komt hij vast genadeloos terug…
Als kind mocht je niet op de stoepnaden staan, want dan was je af.
Ik geef gewoon een feest en leg een rode loper op de stoep!

over Esther
Esther Smid (1968) is freelance journalist
en eindredacteur. In 2008 kreeg ze op
40-jarige leeftijd borstkanker. Na alle
behandelingen maakte ze samen met
haar tweelingdochters een informatief
kinderboek: Gewoon pech als je moeder
borstkanker heeft. In deze column beschrijft ze welke invloed borstkanker nog
steeds heeft op haar leven.
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Ik heb bewust
gekozen voor/tegen
borstreconstructie

Naam: Marijke Wielemaker
Leeftijd: 56 jaar
heeft bewust gekozen voor een borstreconstructie

Tekst: Esther Smid ~ Foto’s: Martijn de Vries

‘Een reconstructie
zou er zeker komen;
ik voelde me verminkt
met één borst’
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‘De allereerste keer dat ik naar het bevolkingsonderzoek ging, was het gelijk raak.
Er zat een tumor in mijn rechterborst. De
rest van mijn borst zat vol kalkspatjes;
een amputatie – met okselkliertoilet – was
noodzakelijk, daarna volgden chemotherapie en hormoontherapie. Mijn chirurg vertelde over de mogelijkheid van een directe
reconstructie. Dat wilde ik niet; ik wilde
eerst herstellen van de chemo. Een reconstructie zou er zeker komen, want ik voelde me verminkt met één borst. Er volgden
drie gesprekken met de plastisch chirurg,
die alle mogelijkheden met mij besprak. Hij
vertelde eerlijk dat hij geen nieuwe borst
ging maken, maar iets dat op een borst lijkt.
Ook was hij terughoudend in het laten zien
van foto’s, omdat het bij iedereen toch anders uitpakt. Een diepflap-reconstructie
kon niet bij mij vanwege te weinig buikvet.
Bovendien moest ik daarvoor naar een verder weg gelegen ziekenhuis, en dat zag ik
niet zitten. Via via kwam ik in contact met
een vrouw die mij vertelde over haar ervaringen met LD-flap en me liet voelen aan
haar gereconstrueerde borsten. Dat gaf
voor mij de doorslag om te kiezen voor deze
methode. Hierbij wordt een stuk huid met
rugspier verplaatst naar het borstgebied.
Ik combineerde dit met een inwendige prothese voor meer volume. Omdat de prothese is omhuld door weefsel van mijn eigen
lichaam, voelt de borst warm en zacht aan.
Het was een heftige operatie, maar ik zou
het zo weer doen. Het is mooi geworden,
zeker nadat ik mijn gezonde borst heb laten liften. Een medisch tatoeëerder maakte
een tepelhof met 3D-tepeltatoeage en dit
jaar heb ik met lipofilling ribbels laten wegwerken. De huid op mijn rug staat strak en
dat blijft zo. Een fysiotherapeut behandelt
dat wekelijks tegelijk met mijn oedeemarm.
Het is al met al een heel proces waarin je
moeilijke beslissingen moet nemen. Het
allerbelangrijkste is dat je kiest wat bij je
past. Volg je hart!’
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dubbelportret
Naam: Thea Kempink
Leeftijd: 38 jaar
heeft bewust niet gekozen voor een
borstreconstructie
‘Ik weet sinds 2015 dat ik erfelijk belast ben
met een afwijkend BRCA2-gen. Omdat ik
80 procent kans heb om op latere leeftijd
borstkanker te krijgen, gingen mijn man
en ik nadenken over een preventieve operatie. Voor welke reconstructiemethode ik
moest kiezen wist ik niet. De plastisch chirurg heeft ons voorgelicht over alle mogelijkheden en later ben ik nog een keer naar
een Show&Tell geweest, waar je vrouwen
met diverse reconstructies kunt zien en
spreken. Siliconenborsten leek me niks;
ik was bang dat mijn lichaam ze zou afstoten en het idee dat je ze elke vijftien jaar
moet vervangen, sprak me ook niet aan.
Heel lang dacht ik dat ik voor een operatie met lichaamseigen weefsel zou gaan.
Ik had voldoende buikvet voor twee flinke
borsten. Toch bleef ik twijfelen; de operatie en het herstel zouden lang duren en ik
zou een groot litteken op mijn buik krijgen. Bovendien is het lastig om twee borsten te reconstrueren die precies gelijk zijn
van vorm en volume. Uiteindelijk besloot
ik om plat te blijven. Gewoon één operatie
met zo min mogelijk kans op complicaties.
De chirurg heeft mij zo geopereerd dat de
optie voor een reconstructie er nog steeds
is. Mocht ik ooit spijt krijgen, dan kan ik
daar dus wat aan doen. Ik zag een keer
een plaatje van een vrouw met een mooie
tatoeage op haar platte borst. Dat wilde
ik ook! Een half jaar na mijn dubbelzijdige amputatie zocht ik een geschikte tattooshop. Ik heb een tatoeage met krullen,
bloemen en diamanten, en mijn littekens
zijn erin verwerkt. Het is echt heel mooi
geworden. Boven in de kast liggen twee
uitwendige prothesen, maar die gebruik ik
nooit. Ik draag gewoon geen kleding meer
met coupenaden. Printjes verbloemen ook
goed dat ik plat ben, vaak hebben mensen
het niet eens door. Ik voel me nog steeds
heel vrouwelijk en ben trots op mijn keuze;
dit past bij mij. De optie plat blijven heb ik
gemist bij de Show&Tell. Daarom doe ik er
nu zelf aan mee zodat anderen deze mogelijkheid wel zien. Neem vooral de tijd om te
kiezen en luister naar je gevoel!’

van Borstkankervereniging Nederland

‘Ik ben trots op
mijn keuze om plat
te blijven’

#22 - najaar 2018

Meer over borstreconstructies
BVN heeft de informatie over borstreconstructie op haar website eerder dit jaar
grondig herzien en aangevuld. Je vindt er nu
ook ervaringsverhalen en foto’s.
F www.borstkanker.nl/persoonlijkborstreconstructie

5

‘Alle mensen
moeten de zorg
krijgen die het
beste voor hen is’

Na acht jaar bij Borstkankervereniging
Nederland, nam programmamanager kwaliteit van zorg Marga Schrieks afgelopen
zomer afscheid van BVN om ergens anders
aan de slag te gaan. Een mooi moment om
terug te blikken. ‘De borstkankerzorg staat
er goed voor.’
Tekst: Deborah Ligtenberg ~ Foto: Suzanne Blanchard

H

et is een dag na Marga’s afscheid van
collega’s en andere mensen met wie
ze de afgelopen jaren werkte. In haar
woonkamer staan prachtige bloemen, op
het dressoir prijken talloze kaarten en op
tafel ligt een speciale aflevering van magazine B, gemaakt door haar collega’s en de
redactie. Het is duidelijk: Marga Schrieks
(52) gaat gemist worden. Als programmamanager is er in de acht jaar dat ze bij
Borstkankervereniging Nederland werkte
veel bereikt in de borstkankerzorg. ‘Niet
allemaal dankzij mij’, benadrukt ze. ‘Ik doe
het samen met mijn collega’s en talloze actieve leden, die ontzettend belangrijk zijn.
Toen ik bij BVN kwam, was er één werkgroep van zes belangenbehartigers. Nu zijn
er ruim tachtig goed opgeleide patient advocates actief.’
Waarom zijn zij zo belangrijk?
‘Zorgverleners en wetenschappers zijn niet
altijd op de hoogte van wat echt belangrijk
is vanuit het oogpunt van de patiënt. Daarom is het goed dat patient advocates hun
stem laten horen. Ook bij wetenschappelijk
onderzoek. Samen met Borstkanker Onderzoeksgroep BOOG heb ik een patiëntenadviesgroep opgericht met nu 24 vrouwen
die advies geven op onderzoeksvoorstellen. Het is wel eens gebeurd dat een wetenschapper een voorstel terugtrok, omdat hij
dankzij de feedback van onze groep inzag
dat het onderzoek nog niet goed genoeg
was. Zij hadden allerlei punten naar voren
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gebracht waar hij zelf totaal niet aan had
gedacht. Dat is heel waardevol.’
Voordat je bij BVN werkte, was je belangenbehartiger bij de Reumapatiëntenbond. Nu ga je hetzelfde doen in combinatie met de rol van beleidsadviseur
bij de Vereniging Gehandicaptenzorg
Nederland. Waarom past deze rol zo
goed bij jou?
‘Het zit in mijn DNA om voor een ander op
te komen. Het past bij mij om me in te zetten voor mensen die door een ziekte of aandoening niet het leven kunnen leiden dat
ze zouden willen. Ik wil graag het verschil
kunnen maken en me ervoor inzetten dat
alle mensen de zorg krijgen waar ze recht
op hebben.’
Waar ben je het meest trots op?
‘Er zijn heel veel dingen waar ik trots op ben.
De Monitor Borstkankerzorg schiet me het
eerst te binnen. Maar ook de vergoeding van
lipofilling en de beschikbaarheid en vergoeding van effectief bewezen geneesmiddelen
bij (uitgezaaide) borstkanker.’

‘De borstkankerzorg is in
de basis goed op orde’
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De Monitor, met het bijbehorende roze
lintje, bestaat volgend jaar tien jaar. Een
mooi jubileum!
‘Absoluut! Omdat BVN vond dat het belangrijk was om patiënten te helpen bij het
maken van keuzes voor een ziekenhuis dat
bij hem of haar past, werd bijna tien jaar
geleden de Monitor Borstkankerzorg ontwikkeld. Dit is een website die borstkankerpatiënten helpt bij het maken van een
keuze voor een ziekenhuis. Naast informatie geven, wilden we met de Monitor de
kwaliteit van zorg verbeteren. In de eerste
jaren werd vooral gekeken of de zorg werd
gegeven volgens de laatste medische richtlijn. Een volledig multidiscipinair team in
elk ziekenhuis was een van de eerste dingen die werd gerealiseerd, mede dankzij de
Monitor. Inmiddels biedt de website allerlei
informatie over zaken als het zorgaanbod,
het aantal en soort operaties die er in een
ziekenhuis worden gedaan en een samenvatting van ervaringen van patiënten. Ik
ben er trots op dat inmiddels alle Nederlandse ziekenhuizen deelnemen aan het
onderzoek naar patiëntenervaringen.’
Wat is nou de functie van het roze lintje?
‘Ziekenhuizen die voldoen aan voldoende
criteria vanuit patiëntenperspectief ontvangen het roze lintje. Ziekenhuizen zetten
zich in om aan alle eisen te voldoen, zodat
ze het BVN-lintje krijgen en zijn daar trots
op. Dat is heel gunstig, want hierdoor krijgen borstkankerpatiënten wat ze nodig
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hebben, wat ze willen en waar ze recht op
hebben. Het is belangrijk dat zij weten dat
er keuzemogelijkheid is. Als bepaalde zorg
ontbreekt, kun je naar een ander ziekenhuis
gaan. Het roze lintje is overigens geen medisch keurmerk.’
Je praat met ongelooflijk veel passie over
je werk.
‘Ik heb er nooit aan kunnen wennen dat
vrouwen met wie ik veel contact had, overleden. Aan de andere kant wakkerden die
ervaringen mijn passie voor mijn werk ook
aan; zoveel mogelijk mensen moeten genezen van borstkanker of zo lang mogelijk leven met goede kwaliteit van leven.’

‘Zoveel mogelijk mensen die genezen of zo lang
mogelijk leven met goede kwaliteit van leven.
Dát is mijn passie’

Monitor Borstkankerzorg
De Monitor Borstkankerzorg geeft informatie over het zorgaanbod van ziekenhuizen en
de ervaringen van patiënten met de borstkankerzorg. Het roze lintje is onderdeel van de
Monitor en geeft per ziekenhuis weer hoe dit op diverse criteria scoort. De criteria zijn
gebaseerd op wat patiënten belangrijk vinden in de borstkankerzorg.
De roze lintjes zijn nadrukkelijk géén medisch keurmerk.

Hoe staat de borstkankerzorg er tegenwoordig voor?
‘Die is in de basis goed op orde. Het kan
natuurlijk altijd beter, dat moet je als patiëntenvereniging ook blijven vinden. Het
wordt wel steeds ingewikkelder, bijvoorbeeld door de vondst van mutaties in het
DNA die borstkanker veroorzaken en door
personalized medicine; een prachtige ontwikkeling waarbij mensen een behandeling
op maat krijgen. Daarom moeten we naar
expertzorg, met centra die gespecialiseerd
zijn in de behandeling van borstkanker.
Dus niet vier ziekenhuizen in een omtrek
van dertig kilometer die de borstkankerzorg erbij doen, maar één centrum dat het
goed doet. Op alle fronten.’
Een mooie taak voor je opvolger, deze
expertzorg?
‘Inderdaad. We zien nu dat ziekenhuizen te
weinig doorverwijzen naar een specialist,
nóg een reden waarom de concentratie van
zorg nodig is. Dat hoeft BVN niet alleen te
doen. BVN werkt eraan in samenwerking
met NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, red.). Als dit klaar
is, zijn er vast nieuwe ontwikkelingen die
aandacht vragen. Zo wordt de borstkankerzorg alsmaar beter. Dat is goed nieuws.’

F www.monitorborstkankerzorg.nl

van Borstkankervereniging Nederland
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Weet welke soort
borstkanker je hebt

Het beeld van (borst)kanker is de laatste decennia drastisch veranderd. Tot in de
jaren 90 dacht men dat soorten borstkanker van elkaar verschilden op basis van
hun oorsprong (melkgangen, melkklieren of de tepel) en groeipatroon (groeit door in
omliggend weefsel of niet). Deze eeuw is onze kennis enorm toegenomen en is de
indeling van typen borstkanker sterk verfijnd. Daardoor veranderde de therapie. Het
ene type vraagt om een andere behandeling dan het andere. Daarom is het goed
als je zelf weet welk type jij hebt.
Tekst: Huup Dassen ~ Illustratie: Deborah van der Schaaf

Dit artikel kwam tot stand met medewerking
van dr. Jelle Wesseling, patholoog in het Antoni
van Leeuwenhoek en verbonden aan het Leids
Universitair Medisch Centrum en drs. Esther
van Oers-Hazelzet, verpleegkundig specialist
chirurgische oncologie in het UMC Utrecht.

←
Deborah van der Schaaf over haar illustratie:
Dit beeld van een schoolplaat staat voor mij zowel
voor het wetenschappelijk bestuderen van je
tumor en het gevoel dat het goed is als je er zelf
veel van begrijpt als voor de persoonlijke beleving,
die voor iedereen anders kan zijn.
Vandaar de combinatie van een medische wandplaat met verschillende handgeschilderde vormen.
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ankzij de wetenschappelijke vooruitgang kunnen we tegenwoordig veel meer tumorkenmerken onderscheiden.
Daardoor is het mogelijk om de behandeling af te stemmen op de specifieke eigenschappen van een tumor. Een
hormoongevoelige tumor wordt bijvoorbeeld anders behandeld dan
een niet-hormoongevoelige. Ook zeggen de tumorkenmerken vaak
iets over je prognose. Met andere woorden, als je weet welk type tumor in jouw borst schuilgaat, weet je meer over de kansen op overleving en over welke behandeling en nazorg je te wachten staan. Dat
geeft houvast.
Artsen en biologen zijn voortdurend op zoek naar betere behandelingen
per tumortype. Daardoor is het mogelijk dat je wordt gevraagd mee te
doen aan een experimentele behandeling - een wetenschappelijk onderzoek/trial - met een nieuw middel tegen jouw type kanker. Als je zelf
weet welk soort tumor je hebt, kun je ook actief op zoek gaan naar trials
voor nieuwe behandelmogelijkheden. Op www.borstkanker.nl/overzicht-wetenschappelijk-onderzoek vind je een actueel overzicht.
Als de borstkanker naar andere delen van het lichaam is uitgezaaid,
verandert de situatie. De tumorkenmerken van uitzaaiingen kunnen
namelijk afwijken van die van de oorspronkelijke tumor. Dat kan ertoe
leiden dat de eerste behandeling niet meer werkt. Met een biopt zullen
dan de tumorkenmerken van de uitzaaiing opnieuw bepaald moeten
worden om te kijken of het zin heeft de behandeling aan te passen en
hoe. Bovendien kunnen na verloop van tijd ook de kenmerken van de
uitzaaiingen weer veranderen. Dan komt het voor dat behandelingen
die eerst niet werkten ineens wel effect sorteren.
Een andere reden om je tumorkenmerken goed te kennen is dat je, als F
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je een speciale of zeldzame vorm van borstkanker hebt (bijvoorbeeld inflammatoire of triple negatieve borstkanker) bij je arts
kunt navragen naar zijn ervaring met deze vorm van borstkanker.
En dat je – indien nodig - er zelf op kunt aandringen dat er een
arts of onderzoeker wordt ingeschakeld die gespecialiseerd is in
deze specifieke vorm.
In steeds meer ziekenhuizen is het tegenwoordig mogelijk dat
patiënten al hun medische gegevens inzien in een Elektronisch
Patiënten Dossier (EPD – zie kader op p. 12). Daar staan voor leken
vaak raadselachtige medische termen in. Heb je inzage, dan kun je
het bijvoorbeeld ter voorbereiding op elk consult lezen. En aarzel
niet om je arts naar de betekenis van bepaalde begrippen te vragen.
Zo kun je vaak onnodige angst voorkomen.
Lichamelijk onderzoek en beeldvorming
Wanneer het beruchte knobbeltje in de borst mogelijk borstkanker
is, of bij het bevolkingsonderzoek een verdachte plek wordt gezien,
volgt nader onderzoek. Allereerst zal de arts of verpleegkundig
specialist een lichamelijk onderzoek doen en de medische (familie)
voorgeschiedenis uitvragen. Hij bekijkt en onderzoekt de borsten,
de oksels en het gebied rond het sleutelbeen op vergrote lymfklieren. Daarna volgt beeldvormend onderzoek: een mammografie en,
indien nodig, een echografie en/of MRI-scan. Deze onderzoeken
leiden tot een zogeheten BI-RADS-classificatie (zie kader ‘Meer informatie’) die de kans op kwaadaardigheid van de tumor weergeeft.
Weefsel- en celonderzoek
Als daar aanleiding voor is, wordt door middel van een punctie en/of
biopsie wat weefsel uit de verdachte plek gehaald en door een patholoog onderzocht. In geval van een weefselbiopt worden er ultradunne (0,002 mm) plakjes (zogenaamde coupes) van gesneden, waarna
er bepaalde kleurstoffen aan worden toegevoegd zodat de aanwezige
cellen en celkernen onder de microscoop bestudeerd kunnen worden. Daarbij let de patholoog op een breed scala van kenmerken:

Dr. Jelle Wesseling, patholoog.
Foto: Anneke Hymmen

Als je weet welk soort tumor je hebt,
kun je actief op zoek gaan naar
wetenschappelijke onderzoeken naar
nieuwe behandelmethoden

De gradering
De graad van de tumor geeft informatie over de mate waarin de tumor lijkt op normaal borstweefsel. Bij graad 1 lijken de tumorcellen nog sterk op die van normaal borstweefsel. Cellen van graad 3
daarentegen zijn duidelijk abnormaal. Graad 2 cellen zitten daar
ergens tussenin. De graad wordt bepaald aan de hand van drie aspecten. Allereerst: hoe zien de verdachte tumorcellen er onder de
microscoop uit en hoe groeien ze? Dat wordt afgeleid uit de grootte
en vorm van de celkernen. Het tweede is in welke mate de tumorcellen nog groeien in hun oorspronkelijke structuur/rangschikking;
vormen de cellen bijvoorbeeld nog steeds een vorm die lijkt op
melkgangen? Het derde aspect is hoeveel delende cellen er zijn. Die
worden geteld onder de microscoop in een stukje van 2 mm². Aan
elk aspect wordt een bepaalde score toegekend en de graad wordt
bepaald door de drie scores bij elkaar op te tellen. De gradering gebeurt dus puur op basis van de morfologie: hoe de tumorcellen en
hun kernen eruitzien.
De receptorstatus
Receptoren zijn eiwitten die kunnen binden aan boodschapperstof-
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fen, bijvoorbeeld hormonen of groeifactoren. Zo zorgen ze ervoor
dat de cel op de boodschap reageert. Bij borstkanker zijn twee receptoren van belang: de hormoonreceptor (ER en PR) en de HER2-receptor. De ER bindt het vrouwelijk geslachtshormoon oestrogeen,
de PR bindt het vrouwelijk geslachtshormoon progesteron. De receptor zit op de celkern, en als oestrogeen aan de ER receptor bindt
dan kan de cel delen. Gaat het om een tumorcel, dan zal de tumor
onder invloed van oestrogeen groeien. De patholoog gebruikt kleurstoffen die specifiek aan een receptor binden, en deze zo kleuren.
Als meer dan 10% van de tumorcellen zo aankleurt, wordt de tumor
beschouwd als ER-positief. De patiënt zal in dit geval meestal met
anti-oestrogenen behandeld worden om zo te voorkomen dat oestrogenen de tumor door het binden aan de receptor laten groeien (anti-hormonale therapie).
HER2 zit op de buitenkant van de cel en wordt met eenzelfde techniek
bepaald. Dat moet heel nauwkeurig gebeuren omdat er altijd wel minieme hoeveelheden HER2 in gezond borstweefsel aanwezig zijn. Zit
er veel HER2 op de buitenkant van de tumorcellen, dan is de tumor
HER2-positief. Als er teveel receptoren op de tumor zitten, dan kunnen groeifactoren die aan deze receptor binden veroorzaken dat de tumor sneller groeit. Behandeling met een zogenaamde HER2-remmer
(trastuzumab) zorgt er dan voor dat groeifactoren niet meer aan de
receptor kunnen binden en de tumor geremd wordt.
De invasiviteit en uitbreiding
Voor borstkanker is de belangrijkste vraag of deze zich heeft uitgebreid buiten het kleine gebied van de borst waarin hij is ontstaan.
Het kenmerk van de invasiviteit en uitbreiding zegt iets over of de tumor heel sprieterig in het omliggende weefsel binnendringt of meer

een compacte groeiwijze laat zien. Zo dient bijvoorbeeld bij een sterk
sprieterig groeiende tumor een groter volume te worden verwijderd bij
een borstsparende operatie om de uitlopers van de tumor helemaal te
verwijderen. Als de tumor met een ruime marge verwijderd kon worden, dan hoeft er maar een kleiner gebied met een boost bestraald te
worden. Is de marge minder ruim, dan wordt het bestraalde volume
groter. De marge tot de snijrand speelt dus een rol bij de bepaling voor
de bestraling na een operatie.
De groeisnelheid
Ook al zijn de coupes die de patholoog bekijkt feitelijk momentopnames, toch kun je er informatie over de groeisnelheid uithalen door het
aantal celdelingen te tellen. Delende cellen zijn vrij gemakkelijk te herkennen omdat hun chromosomen zich tot dikke, zichtbare draden opwinden. Een tweede methode voor de groeisnelheid is het bepalen van
een zogeheten proliferatie-index. Dat gebeurt met behulp van een bepaalde kleurstof die zich bindt aan een eiwit in de celkern van delende
cellen. Heeft de tumor een hoge proliferatie-index, dan zal de patiënt
eerder chemotherapie krijgen.
Immunologische eigenschappen
De bepaling hiervan is alleen van belang voor vrouwen die voor immunotherapie in aanmerking komen. Dat zijn vooralsnog met name
patiënten met uitzaaiingen.
In bepaalde types borstkanker zitten relatief veel ontstekingscellen.
Die kunnen in principe de tumor opruimen. Toch gebeurt dat niet.
Dat komt doordat op de tumorcellen eiwitten zitten die de afweerreactie blokkeren. Een voorbeeld is het eiwit PDL1. Als deze aanwezig is
op de tumorcellen dan is die blokkade op te heffen door zo’n eiwit te F

Als je weet welk type tumor in jouw borst
schuilgaat, weet je meer over de kansen
op overleving en over welke behandeling
en nazorg je te wachten staan

Drs. Esther van Oers-Hazelzet, verpleegkundig
specialist. Foto: UMC Utrecht
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blokkeren met immunotherapie. Overigens bestaan er nog meer van
dit soort blokkerende eiwitten, maar PDL1 is hot omdat het ook bij andere vormen van kanker veel voorkomt en artsen er dus relatief veel
ervaring mee hebben en de bijwerkingen relatief meevallen. Feit is dat
de therapie gericht op het PDL1-eiwit soms spectaculaire resultaten
oplevert tot en met het compleet verdwijnen van de tumor aan toe. Op
dit moment lopen er onderzoeken met deze middelen bij borstkankerpatiënten maar zijn nog geen PDL1-remmers goedgekeurd.
Het pathologische rapport
Bovenstaande uitkomsten worden vastgelegd in het pathologisch rapport. Als patiënt heb je recht op een kopie ervan. Vraag je arts lastige
medische termen uit te leggen (zie ook de link naar uitleg over het pathologisch rapport in het kader onder dit artikel). Dat rapport bevat
ook de zogenaamde TNM-score. De T zegt iets over de grootte van de
tumor op een schaal van 1-4. Als er Tis staat dan betreft het een carcinoom in situ (een afwijking die nog beperkt is tot de melkgangen en
waarbij de afwijkende cellen nog niet het borstweefsel zijn binnengedrongen). De N staat voor nodules en geeft op een schaal van 0-3 aan
in hoeveel lymfklieren tumorcellen zijn aangetroffen. De M staat voor
metastasen of uitzaaiingen en kent twee mogelijkheden M0 (geen) of M1
(metastasen op afstand).
Nu zegt deze TNM score niet alles, want je hebt ‘vriendelijke reuzen’
en ‘gemene kleintjes’ onder de tumoren. Daarom proberen pathologen
zoals hierboven besproken zoveel mogelijk eigenschappen van een
tumor in kaart te brengen. Op basis van deze informatie geeft de medisch oncoloog een advies over welke therapie zinvol is, zoals chemo-,
immuno-, of anti-hormonale therapie. Daarnaast is het voor de indicatie en dosis lokale (radio)therapie ook van belang om te weten of het
een ductaal of lobulair carcinoom in situ is (DCIS of LCIS), dat nog
niet invasief is, of een invasieve borsttumor (invasief ductaal/IDC of
invasief lobulair/ILC).
Nog meer informatie over de tumor
Verder moet uit de beeldvorming blijken of de tumor helemaal verwijderd kan worden en, zeker als er nadien nog restjes achterblijven, waar
precies bestraald moet worden.
Soms is het na het pathologisch onderzoek en voor de operatie nodig
om nog een aanvullende PET-scan of MRI-scan te laten maken. MRI
(Magnetic Resonance Imaging) kan tumoren in beeld brengen die met
andere beeldvormende techniek niet te zien zijn. Ook is bij sommige
tumoren de grootte van de tumor er veel beter mee vast te stellen. Een
PET-scan (Positron Emissie Tomografie) wordt gedaan als een CTscan, MRI-scan of botscan een tumor of uitzaaiingen niet kan vinden,
terwijl verder onderzoek wel op kanker wijst. Bovendien is een PETscan in staat om aangedane lymfklieren beter op te sporen dan een
echografie van de okselklieren. Ook worden PET-scans gebruikt om
te bepalen in welk stadium de ziekte zich precies bevindt of om het
behandeleffect te meten.
Soms is het daarnaast nuttig om voor de behandeling een genprofieltest te laten doen. Zo’n test kan dan samen met de bevindingen van
het pathologisch onderzoek extra informatie geven over de kans en de
mate waarin bijvoorbeeld chemotherapie het risico op terugkeer van
de tumor verkleint.
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Elektronisch Patiënten Dossier:
bron van waardevolle informatie
In bijna alle Nederlandse ziekenhuizen worden de medische
gegevens van patiënten vastgelegd in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).
Als patiënt heb je recht op inzage in je medische gegevens
(denk bijvoorbeeld aan de conclusies van de radioloog, het
rapport van de patholoog, de bevindingen van de chirurg,
enzovoort). Sommige ziekenhuizen hebben hiervoor een
patiëntenportaal waarbij je thuis kunt inloggen en je medisch
dossier inzien; een vrij nieuwe ontwikkeling waarvan BVN voorstander is. Het patiëntenportaal biedt voordelen voor patiënt
en zorgverlener. Het kan bijdragen aan de transparantie van
zorgverlening, gezamenlijke besluitvorming en aan een betere
toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorg.
De informatie in het EPD is in eerste instantie bedoeld voor de
betrokken hulpverleners en bevat dus vaak medische terminologie. Realiseer je dat je mogelijk onnodig ongerust kunt worden als je als patiënt onderzoeksuitslagen inziet voordat een
arts je de informatie goed heeft uitgelegd. Toch biedt het EPD
ook de patiënt de nodige handvatten om zich voor te bereiden
op gesprekken in het ziekenhuis en om de eigen ziekte en de
voorgestelde behandelingen te begrijpen. Je kunt erin teruglezen wat er tijdens een consult is besproken, welke brieven naar
de huisarts zijn gegaan, wanneer de volgende afspraken zijn.
Het eenvoudig kunnen inzien van je eigen medisch dossier kan
een belangrijk hulpmiddel zijn om grip op je situatie te houden.
Vaak biedt het EPD de mogelijkheid van een e-consult, zodat
je vragen die niet spoedeisend zijn op elk moment van de dag
via de beveiligde omgeving van het patiëntenportaal bij je
behandelaar kwijt kunt.

Meer informatie
F www.borstkanker.nl/diagnose-borstkanker-wat-nu
F www.borstkanker.nl/stadia-van-borstkanker
Voor uitleg over de Bi-RADS-classificatie, het TNM-schema en een
link naar het boekje ‘Wat voor borstkanker heb ik’ dat alle uitkomsten
F www.borstkanker.nl/hetvan pathologisch onderzoek uitlegt
pathologisch-rapport
F www.b-bewust.nl/diagnose_en_behandeling/vragenlijst
Een overzicht van genprofieltesten

F bit.ly/genprofieltests
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Positief ondanks tegenwind
Vanzelfsprekend zat Glenn Ouendag er eind november 2017 flink doorheen toen Barbara de diagnose borstkanker
te horen kreeg. Niettemin hervonden hij en zijn vrouw zichzelf en besloten de ziekte samen zo positief mogelijk
tegemoet te treden. Met die instelling lijken ze, getuige Barbara’s beginnende herstel, behoorlijk ver te komen.
Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto: Martijn de Vries

´In mijn vak als marketingmanager heb je dagelijks te maken met het
behalen van resultaat. Dus stelde ik Barbara één belangrijke vraag:
welk doel hebben we voor ogen? Ze antwoordde dat ze nog minstens
veertig jaar wilde genieten van het leven. We waren ons ervan bewust dat er met chemokuren, een borstamputatie, bestralingen en
hormoonbehandelingen zware tijden zouden aanbreken. Toch was
het geen optie om bij de pakken neer te zitten. Je kijkt dus naar wat je
moet doen. Nou wil ik graag grip hebben op situaties, ook op de ziekte van mijn vrouw. Dus houd ik tijdens de chemokuren op mijn computer bij hoe het met haar gaat. Dat geeft niet alleen de oncologen
extra informatie, ook Barbara vindt het belangrijk dit te weten. En
hoewel ze zich binnenshuis best eens ellendig kan voelen, stimuleer
ik haar om er buitenshuis altijd goed uit te zien en over te komen als
de sterke vrouw die ze is. Praat ze in gezelschap al over haar ziekte,
dan hoor je daarin altijd een positieve ondertoon. Hieruit haal ik veel
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kracht. En niet alleen ik, ook Barbara’s omgeving. Neem haar ouders.
Die wonen in Hongarije. Hen geeft het veel rust om een strijdbare en
krachtige dochter voor de webcam te zien verschijnen. Gelukkig
heeft ze steeds meer reden om te lachen. Inmiddels gaat het namelijk
weer heel redelijk met haar, en daarmee ook met mij. In een boek dat
ik schrijf over het bereiken van privé- en zakelijk succes in het leven,
schrijf ik ook een stukje over Barbara. Voor haar is succes “schoon”
verklaard worden en blijven en nog minstens veertig jaar genieten
van het leven. Daarmee is ze, zo lijkt het, op de goede weg.’

#22 - najaar 2018

‘Voor Barbara is succes nog minstens
veertig jaar genieten van het leven’

Partner van
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‘Wij vierden wat voor
alle andere mensen
vanzelfsprekend was.
Gewoon dat we bestonden’
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Je mag het
moeilijk vinden
Tegenover het einde is iedereen een beginner
Toen haar moeder uitgezaaide borstkanker kreeg, was er niemand die Chazia Mourali
op de combinatierol dochter/mantelzorger voorbereidde. ‘Nadat mijn moeder in 2015
overleed, kwam de klap; ik was oververmoeid en somber in de wetenschap dat mijn
moeder onnodig heeft geleden. En toen dacht ik: hier kan ik het niet bij laten, dit moet
verbeteren!’ Tekst: Esther Smid ~ Foto’s: Eline Hensen

C

hazia Mourali (55), journalist,
presentator en auteur, schreef
een indrukwekkend en geruststellend boek met tips over hoe je
samen je leven – of het leven van je naaste
- mooi en betekenisvol kunt afronden. Drie
jaar research deed Chazia. Ze sprak talloze
specialisten. ‘Het was niet makkelijk “Het
einde voor beginners” te schrijven. Ik moest
overal weer doorheen. Maar de positieve reacties van lezers maken het meer dan waard.
Ik zet iets in gang met het boek. Ik ontvang
brieven, de minister van Volksgezondheid
steunde me en ik voer constructieve gesprekken met het KWF.’
Meer dan een orgaan
‘De oncologie is te sterk gericht op het beter maken van zieke organen en het zo lang
mogelijk rekken van het leven’, zegt Chazia.
‘Maar in de laatste levensfase zijn complete
patiëntenzorg en zielzorg ook nodig. Niemand wil dood. Juist daarom zouden artsen
je kunnen helpen bij de aanvaarding van
de dood. Niemand legt je uit wat er met je
gebeurt in de moeilijkste tijd van je leven.
Na het slechtnieuwsgesprek zouden artsen
een langer familiegesprek kunnen voeren
waarin ze alle naasten betrekken bij wat er
gaat gebeuren. Een Amerikaanse arts die ik
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interviewde, zei dat hij zijn patiënten altijd
doelen liet stellen voor de laatste periode
van hun leven. Wat wil je per se nog doen,
zeggen, schrijven, goedmaken enzovoort.
Wie wil je nog ontmoeten, waar wil je nog
naartoe? Zet je angst voor het onbekende
om in daden die je nog kunt verrichten.
Chazia en haar moeder waren altijd heel
close. ‘Mama woonde dichtbij, ze paste vaak
op onze dochter Jasmijn. Ik raadpleegde
haar bij alles wat ik deed. Toen ze ongeneeslijk ziek werd, heb ik alles gedaan wat ik kon,
met de kennis die ik toen had. Tweeënhalf
jaar lang was ik niet alleen haar dochter,
maar ook haar mantelzorger. Ik had geen
idee waar ik aan begon. Ik weet nu dat ik
sommige dingen beter had kunnen doen, en
ik denk dat de artsen ook veel lijden hadden
kunnen voorkomen.’

‘Je hoeft helemaal niks
te zeggen tegen iemand
die doodgaat, je moet er
gewoon zijn’
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Het is geen wedstrijd!
De gebruikelijke retoriek van kanker verslaan en overwinnen, helpt ongeneeslijk
zieke mensen niet. ‘Sterven zien als een
wedstrijd die je verliest, is zo wreed. Alsof je
een loser bent omdat je doodgaat. Vechten
en positief zijn, is ook zo’n kreet. Maar er is
echt wel wat beters te doen dan vechten tot
het laatste moment. Je krijgt maar één kans
om het laatste hoofdstuk van je leven zo
mooi mogelijk te schrijven.’
Roze armbandjes, een berg op fietsen,
zwemmen of wandelen tegen kanker; Chazia snapt heel goed dat mensen ‘iets’ willen
doen. Tegelijk is er een schrijnende tegenstelling. ‘Er zijn tienduizenden overspannen
mantelzorgers in ons land. Er is weinig geld
voor thuiszorg. Mensen die niet meer beter
worden, zitten vaak verlegen om een lift
naar het ziekenhuis, hulp in huis of een gezellig praatje. Het zou super zijn als we de
enthousiaste energie van vrijwilligers en de
behoeften van zieke mensen dichter bij elkaar konden brengen. Samen een zorgzame
en solidaire gemeenschap maken.’
Hulde voor de palliatieve zorg
‘Artsen zijn opgeleid om mensen beter te
maken. Als dat niet meer kan, weten ze soms
nauwelijks wat ze moeten zeggen. Soms be- F
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‘De enige zegen van kanker is dat je
de kans krijgt het laatste hoofdstuk
van je leven mooi te schrijven’

handelen ze zelfs te lang. De laatste chemo
van mijn moeder heeft alleen maar kwaad
gedaan. Haar eten smaakte naar modder,
haar nagels braken en er waren andere nare
bijwerkingen. Ze heeft er geen dag langer
door geleefd.’
Chazia vond een fijn hospice voor haar moeder. Daar hielpen ze Chazia en haar moeder
de sterfelijkheid te aanvaarden en het leven
tot het laatst te omhelzen. ‘We leefden in
het heden, mijn moeder knapte zelfs op en
het was er gek genoeg gezellig. Er was nog
wel verdriet, maar de ontreddering was weg.
Door het accepteren van de dood ervaar je
het belang van iedere dag. De laatste keer
dat we samen met mijn moeder lunchten, de
Dom hoorden luiden in Utrecht, het lentegroen van de bomen zagen; het was allemaal
zo bijzonder en intens.’
Chazia wil graag dat de palliatieve zorg
meer bekendheid krijgt. Als de nood het
hoogst is, is de redding nabij. In het hospice
waren de mensen lief, warm en opgewekt.
De zorg was voortreffelijk en respectvol. Het
was er kleinschalig en er was begrip voor de
emoties van familieleden.’
De grote dood
Mooi afscheid nemen betekent voor
Chazia dat je je niet alleen maar richt
op wat een dichter ooit “de kleine dood”
noemde. ‘De kleine dood gaat alleen maar
over aandoeningen, organen, behandelin-
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gen en uitslagen. De grote dood is volgens
die dichter de dood van lijden, maar ook
van liefde en betekenis. In de kunst, maar
ook de religie en de filosofie vinden mensen aan het einde van hun leven troost als
je voelt dat je onderdeel bent van het grote
geheel, die eeuwige beweging, die er altijd
al was en die altijd zal doorgaan. Bij geboorte en dood komen oerkrachten boven.
Het mysterie van het leven dringt plotseling diep tot je door. Die laatste fase kent
momenten van schoonheid en bevrijding.
In het besef dat er niets belangrijkers is in
het leven dan het leven zelf. De grote dood
is gezamenlijk afscheid nemen, met een
gevoel van ultieme verbondenheid en diep
bewustzijn. Er is moed nodig om sterven
te zien als een wezenlijk onderdeel van het
leven. Tot aanvaarding komen is bijna onmogelijk. Maar als het lukt, omdat je blij
bent met wat er is geweest, kan de droom
van een gelukkig afscheid toch uitkomen.’
Mama
‘Mijn moeder is een onzichtbare aanwezigheid geworden. Ik zie haar in de spiegel, ik hoor haar als ik lach. Ik weet altijd
wat ze ergens van zou hebben gevonden.
Mijn man en ik zeggen regelmatig tegen
elkaar: “Daar zou mama van genoten hebben.” Of tegen mijn dochter: “Jasmijn, dat
zou oma een ontzettend ordinair truitje
hebben gevonden!”’
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Het einde voor beginners
Chazia’s plan was simpel: samen genieten
zolang het kan, onvoorwaardelijk helpen zodra
het moet. Al snel blijken de ziekte en behandeling van haar moeder meer ontwrichtend dan
ze had vermoed. En de intense mantelzorg heeft
gevolgen voor haar eigen werk, gezinsleven en
gezondheid.
Het einde voor beginners, € 19,99.
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De macht
van het getal
Oncogen zet zich in voor mensen
met kanker in de familie

E

en BRCA-mutatie geeft een sterk verhoogd risico op borst- en eierstokkanker. Oncogen, onderdeel van Borstkankervereniging Nederland (BVN), zet
zich in voor deze groep, die andere hulp
en aandacht nodig heeft dan vrouwen met
borstkanker zonder een mutatie. Zo speelt
erfelijke oorzaak bij de behandelkeuzes van
borstkanker steeds vaker een rol. En vrouwen die geen kanker kregen, willen graag
weten waar zij op moeten letten bij het maken van keuzes over periodiek onderzoek en
preventieve operaties. BVN/Oncogen helpt
door goede, actuele informatie te geven, lotgenotencontact te organiseren en de belangen van patiënten te behartigen.
Om ervoor te zorgen dat patiëntervaringen
en patiëntbelangen een waardevolle plek
krijgen in beleid en onderzoek is samenwerking met andere partijen heel belangrijk.
‘Sinds de ontdekking van de BRCA-genmutatie in 1994 is er steeds meer aandacht
voor genen die de kans op kanker kunnen
vergroten,’ aldus Lieke Steinmeijer, directeur van BVN en Oncogen. ‘Omdat de relatie tussen kanker en erfelijkheid steeds
duidelijker wordt, vind ik het belangrijk om
samen te werken met andere kankerpatiëntenverenigingen waarbij erfelijkheid een rol
speelt. Niet alleen als het om borst- en eierstokkanker gaat. Mensen die kanker in de
familie hebben, krijgen deels te maken met
dezelfde thema’s. Zoals het informeren van
familieleden. We zouden heel graag zien dat
patiënten hierin beter ondersteund worden,
vooral ook om te voorkomen dat patiënten
familieleden níet informeren. Het vinden en
bereiken van mensen met een genmutatie is
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Mensen die kanker in de familie
hebben, krijgen deels te maken met
dezelfde thema’s. Oncogen werkt
daarom graag samen met andere
kankerpatiëntenorganisaties.
Tekst: Deborah Ligtenberg

zo belangrijk omdat zij hun risico op kanker
enorm kunnen verlagen door preventieve
maatregelen te nemen. Door hierin samen te
werken met andere kankerpatiëntenorganisaties, kunnen de belangen van deze groep
beter worden behartigd bij verzekeraars, het
Zorginstituut Nederland en ziekenhuizen.’
Samen sterk
De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is de koepel van
alle (negentien) kankerpatiëntenorganisaties. NFK-directeur Arja Broenland juicht
onderlinge samenwerking enorm toe. ‘Op
het gebied van erfelijke aanleg voor kanker
komt er steeds meer boven water. Als NFK
ondersteunen en verbinden wij patiëntenorganisaties die dit raakt. Samen staan
we sterk. Het helpt nu eenmaal als er meer
logo’s en handtekeningen staan onder een
brief waarin we de belangen behartigen van
kankerpatiënten. Oncogen is een goed voorbeeld van hoe we binnen NFK meer willen
samenwerken op gedeelde belangen. Zo namen zij het initiatief in het gezamenlijk optrekken over het infomeren van familieleden
en het opsporen van prostaatkankerpatiënten met een BRCA-mutatie.’
Samen met de ProstaatKankerStichting
(PKS) legde Oncogen contact met de Vereniging Klinische Genetica Nederland en de
Nederlandse Vereniging van Urologen. We
zijn overeengekomen dat deze vier partijen gezamenlijk meer aandacht gaan vragen
voor de relatie tussen prostaatkanker en
BRCA. Een BRCA-mutatie lijkt bij mannen
met (uitgezaaide) prostaatkanker namelijk
vaker voor te komen. Dit kan invloed hebben
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op hun behandeling. Voor hun familie is het
belangrijk om te weten dat ze mogelijk erfelijk belast zijn.
Apetrots
Oncogen heeft ook nauw contact met kleine patiëntenorganisaties als CowdenSyndroom en CDH1, waar vrijwilligers van Oncogen op de patiëntendag een presentatie
gaven over hypotheken en verzekerbaarheid
bij erfelijke aanleg en borstkanker.
Verder is de campagne Daarom Doorvragen
een sterk voorbeeld van samenwerking met
andere patiëntenorganisaties. Door middel
van deze campagne worden zorgverleners
bewust gemaakt wanneer iemand recht
heeft op DNA-onderzoek om een mogelijke BRCA-mutatie op te sporen. Het initiatief voor deze campagne nam Oncogen in
nauw overleg met Stichting Olijf, netwerk
voor vrouwen met gynaecologische kanker.
Olijf-bestuurslid Arlette van der Kolk: ‘Ik
ben apetrots op dit project. Het is een mooi
voorbeeld van een goede samenwerking.
Olijf is er voor alle gynaecologische kankers,
waardoor wij minder de focus hebben op erfelijke aanleg voor eierstokkanker. Gelukkig
zit Oncogen hier bovenop, waardoor we elkaar kunnen versterken. Het is de macht van
het getal. Hoe meer mensen en patiëntenverenigingen een onderwerp onder de aandacht brengen, hoe sterker je staat.’

Meer informatie
F Op www.oncogen.nl vind je meer informatie
over BRCA en andere soorten erfelijke aanleg
voor kanker.

rubrieksnaam
B-last

17

Pareltjes
In deze rubriek vind je iedere keer mooie initiatieven en leuke
spullen. Deze keer staat alles in het teken van levenskunst.
Stuur je eigen pareltjes op naar redactie@borstkanker.nl,
@borstkanker of facebook.com/borstkanker.

1

oek!
b
t
i
d
Win

5

4

3

2

1 
Warm en wollig
Een grafisch sprookje voor op je bank of bed; een
dennenbos op een berg, met een slingerend
weggetje naar een klein huisje. En boven, aan de
uitgestrekte hemel, de maan en een twinkelende
ster. Zoek het hertje! ‘House in the forest’ heet deze
mooie eco-wollen deken van de Zweedse weverij
Klippan. € 143,- www.urbansandindians.com

3 
Gelukkig met kracht
De Finnen zijn één van de gelukkigste volken
op aarde. Waarom? Omdat ze Sisu (spreek
uit 'sie-soe') hebben. Innerlijke kracht,
doorzettingsvermogen en moed. Ga uit van de
kracht in jezelf ondanks alles wat je in je leven
tegenkomt. Sisu van Joanna Nylund gaat over het
vinden van die kracht in jezelf. € 13,99.

2 
Meer dan symbolisch
De Pink Ribbon armband 2018 bevat 6
goudkleurige en 1 zilverkleurig steentje, omdat
1 op de 7 vrouwen in Nederland borstkanker
krijgt. Hij kost € 9,99. Met de aankoop doneer
je per armband € 4,26 aan belangrijk
borstkankeronderzoek. Via shop.pinkribbon.nl en
bij o.a. Bruna, C&A, DA, Jumbo en Hunkemöller.

4 
Beter worden is niet voor watjes
Voorzichtig staan twee bevriende journalisten
weer op. Ging levensgevaarlijk ziek worden nog
vanzelf, beter worden blijkt niet voor watjes.
De auteurs laten in een intieme briefwisseling
ontroerend en met humor zien hoe ze de
afgelopen jaren hun weg zochten in dit nieuwe
extra bestaan. Hoe een zware ziekte je beter kan
maken. Een brievenboek vol levenskunst. Danielle
Pinedo en Bart van Eldert, € 17,99.
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We mogen 1 exemplaar gratis weggeven.
Mail z.s.m. de titel van het boek naar
redactie@borstkanker.nl
Wie het eerst mailt, wint.
Je krijgt bericht van de redactie.

5 
Gelukkig
Je kunt hopen op geluk, je kunt erin geloven of
eraan werken. Wie weet helpt dit echte klavertje
vier een beetje. De ketting is 80 cm lang. € 39,50.
www.madamelapoule.nl
6 
Bollenlasagne
Pak een aardewerken pot, potgrond en een mix
van tulpen, hyacinten, narcissen en krokussen.
Plant ze nu in laagjes in de pot en geniet in de
lente wekenlang van de voorjaarsbloemen op
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je vensterbank, balkon of tuintafel. Biologisch en
bijenvriendelijk. € 14,95.
www.naturalbulbs.nl
7 
Naar buiten voor meer rust
In de speelse en nuttige gids Mindful de natuur
in raak je door middel van 60 laagdrempelige
mindfulnessoefeningen en handige tips opnieuw
verbonden met de natuur, ga je stress tegen en krijg
je meer lucht en rust in je dagelijkse leven. € 12,50.
8 
Hartjeskussens
Het Heart Pillow Project is een initiatief dat in
2001 is gestart in het Erlanger Medical Center in
Tennessee en sindsdien in vele landen is uitgerold.
Het initiatief is ook naar Nederland gehaald en
schenkt al jaren hartkussens aan Nederlandse
ziekenhuizen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt
door een aantal bevlogen actieve leden van BVN
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die in hun regio vrijwillig hartkussens maken.
Daarnaast zijn er websites waar je tegen betaling
je eigen hartkussen kunt laten maken. Je vindt
veel van deze initiatieven op www.borstkanker.nl/
hulpwijzer/hartkussen
9 
Pareltje in het bos
Bij toeval stuitten we pas geleden op Herberg
Boschoord, een sprookjesachtige plek in de bossen
van Lage Vuursche. Het lijkt wel of je zo het huis van
vrienden in loopt. Je kunt er lunchen, een kop koffie
drinken met wat lekkers en borrelen; heerlijk voor na
een herfstwandeling. Elke vrijdag en zaterdag is er
een aanschuifdiner (wel reserveren!).
www.herbergboschoord.nl
10 
Ontroerende ode aan de zorg
Geneeskunde is soms genezen, vaak verlichten,
altijd troosten. Longarts Sander de Hosson laat zien
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hoe deze eeuwenoude uitspraak nog altijd geldt. Hij
behandelt patiënten met een ongeneeslijke ziekte, bij
wie de laatste levensfase is aangebroken. Slotcouplet
biedt een unieke blik op een wereld vol dilemma's,
verdriet, compassie, liefde, écht contact en troost.
€ 18,99.
11 
Wat ik nog zeggen wil
Tot slot. Wat ik nog zeggen wil is een invulboek
voor iedereen die bewust wil stilstaan bij het
leven. Je kunt erin aangeven hoe je begraven wilt
worden en waar al je papieren liggen, maar ook
opschrijven wat je nog aan iemand wil vertellen.
Er is veel ruimte om vrij in te vullen. Tot slot is
prachtig geïllustreerd door Hyshil Sander (van het
handletteringboek Bijdehand). € 24,99.
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De beste
behandeling?
Daar beslis je
samen over
20
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Arts en borstkankerpatiënt beslissen steeds vaker samen over de behandeling.
Een goede ontwikkeling, vinden beide partijen. Want deze ‘gesprekken van mens
tot mens’ kunnen de meest optimale medische behandeling opleveren waarbij ook
aandacht is voor de wensen van de patiënt. Voor de patiënt maakt dit de kans op
spijt achteraf kleiner, het bevordert je herstel en vergroot de acceptatie van wat je
overkomt. Dat geldt ook voor de mogelijke bijwerkingen en late gevolgen van de
behandeling(en).
Tekst: Annelies Kant ~ Illustratie: Van Lennep

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van
Prof. dr. Vivianne Tjan-Heijnen (hoofd Medische
Oncologie van MUMC+); Désirée Hairwassers
(ex-borstkankerpatiënte en borstkankeractiviste)
en Tineke Kempees (verpleegkundig specialist
chirurgische oncologie in het UMC Utrecht).

A

ls je te maken krijgt met borstkanker kom je voor veel keuzes
te staan. Of je nu net te horen
hebt gekregen dat je borstkanker hebt, al verder bent en bijvoorbeeld in
aanmerking komt voor hormoontherapie,
uitgezaaide borstkanker hebt of vanwege
erfelijke aanleg preventieve behandelingen
overweegt. Welke behandeling de beste
keuze is, verschilt per persoon en wordt
door meer bepaald dan alleen medische
(tumor)kenmerken. In het ideaalplaatje van Borstkankervereniging Nederland
geeft een behandeling het beste medische
resultaat en past die tegelijkertijd optimaal
bij het leven van de patiënt. BVN geeft de
boodschap mee: zorg dat je arts weet wat
jouw vragen, zorgen en voorkeuren zijn.
BVN vindt het verder belangrijk dat er in
plaats van één advies meerdere opties aangeboden worden, zodat de patiënt in samenspraak met de arts hieruit een keuze
voor een behandeling kan maken. De arts
moet er tijdens dit proces alles aan doen
om de patiënt duidelijk te maken wat de
eventuele consequenties van een beslissing
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zijn en de effecten ervan op het dagelijks leven. Om de juiste keuze te maken, is het regelmatig nodig dat je als patiënt met specialisten van verschillende disciplines praat.
Rollercoaster
Tot zo ver de theorie. Nu de praktijk. Omdat je over het algemeen in een achtbaan
van emoties belandt als je te maken krijgt
met borstkanker, lijkt samen beslissen voor
de patiënt op voorhand niet de meest gemakkelijke opgave. Tel daar de onbekendheid met het medisch circuit nog eens bij
op. Veel borstkankerpatiënten ervaren het
lichamelijke onderzoek, aanvullende onderzoeken en spreekkamergesprekken als
emotioneel.
Terwijl bij de patiënt, zeker net na de diagnose, de boodschap vaak nog moet landen, verzamelt het ziekenhuis zo veel mogelijk relevante gegevens: van informatie
van de patiënt (uit het intakegesprek) tot
uitslagen van onderzoeken. Dit wordt besproken in het multidisciplinair overleg
(MDO). Hierin zitten doorgaans een oncologisch chirurg (operatieve ingreep), een

#22 - najaar 2018

radioloog (beeldonderzoek), een patholoog
(cel- en weefselonderzoek), een internist/
oncoloog (behandeling chemotherapie,
hormoontherapie), een radiotherapeut (bestralingen), een verpleegkundig specialist/
mammacareverpleegkundige (begeleiding
of behandeling), een klinisch geneticus
(erfelijkheid) en een plastisch chirurg (reconstructie). Deze specialisten trekken
gezamenlijk een conclusie op basis van de
informatie die op dat moment beschikbaar
is. Belangrijkste uitgangspunt is wat wetenschappelijk aangetoond het beste is voor
die patiënt in die situatie. Dit vind je deels
terug in medische richtlijnen.
Medisch inhoudelijk
De volgende stap is het uitstippelen van een
behandelbeleid, in het MDO of in gesprekken met de patiënt. Wat is – kijkend naar de
medische uitkomst – het meest optimale
behandelplan? Afhankelijk van de bevindingen komt het MDO met een primaire en
een of meer alternatieve opties. Denk aan:
een borstamputatie of een borstsparende operatie met bestraling. Of: wel of niet
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starten met chemotherapie? De persoonlijke omstandigheden en voorkeur van een
patiënt bepalen idealiter mede de keuze.
Leefwensen
Het MDO bekleedt niet de functie van behandelaar en kan het gesprek in de spreekkamer niet vervangen. En dat is wel de
plaats waar je als patiënt individuele leefomstandigheden en toekomstwensen kan
inbrengen om ze mee te laten tellen bij de
keuze voor de beste behandeling(en). Zoals een kinderwens of de mogelijkheid om
werk, hobby of favoriete sport te kunnen
blijven uitoefenen. “Wat is belangrijk voor
jou?” en “Hoe sta je in het leven?”, dat soort
vragen komen hier idealiter aan de orde.
Dit gebeurt bij het intakegesprek maar kan
ook een reactie zijn op de behandelopties
van het MDO. Bij een kinderwens word je
bijvoorbeeld verwezen naar een gynaecoloog. De uitkomst van een dergelijk gesprek
met een specialist wordt meegenomen in
het (tweede) MDO. Daar wordt gekeken of
de voorgestelde behandelopties haalbaar
blijven. Specialisten als een gynaecoloog,
psycholoog, fysiotherapeut, geriater, diëtist of seksuoloog zitten niet standaard in
het MDO. Dit heeft vooral een praktische
oorzaak: omdat er veel patiënten worden
besproken waarbij deze specialisten niet

betrokken zijn, zou het te veel tijd kosten
om ook al deze disciplines standaard het
MDO te laten bijwonen. Ze zijn wel betrokken als teamlid als het nodig is.
Gedeelde besluitvorming
Even terug naar de beginselen van samen
beslissen. Om een beslissing te kunnen nemen, moeten zowel de medische mogelijkheden als de leefwensen van de patiënt duidelijk op tafel liggen. De arts is deskundig
op medisch gebied. Als patiënt weet jij wat
belangrijk is in jouw leven. Hoe deze twee
aspecten samenkomen is in theorie samen
te vatten in vier stappen (zie kader onderaan deze pagina). Deze zouden verdeeld
moeten zijn over meerdere gesprekken tussen arts en/of verpleegkundig specialist/

Zorg dat je arts weet wat
jouw vragen, zorgen en
voorkeuren zijn

mammacareverpleegkundige en patiënt,
eventueel met naaste(n).
nieuwe tussenkop?
Maatwerk, daar draait het om tijdens dit
proces van gedeelde besluitvorming. De
ene patiënt voelt zich daarbij comfortabel,
de ander wordt er onzeker van. Ook voor
de arts kan het een uitdaging zijn om de patiënt goed te ‘lezen’. Hoewel het in theorie
om gelijkwaardige gesprekspartners gaat,
in algemene zin ontbreekt het patiënten
aan medische kennis en de capaciteit om
alles te overzien. Daarom is het belangrijk
dat de specialist het proces begeleidt en
zorgt voor de optimale voorwaarden voor
de patiënt om mee te kunnen beslissen. Onder het mom van “it takes two to tango, but
one to lead”. Een beslissing kan ook anders
uitvallen dan de arts medisch gezien het
beste vindt. Als er bewust wordt afgeweken
van de behandelopties van het MDO, is het
wel van belang dat de arts de overwegingen
vastlegt. Voor de goede orde: “niet behandelen” kan ook een besluit zijn.
Rollen
Het gebeurt vaak dat patiënten vooral snel
willen starten met een behandeling. Begrijpelijk, maar toch is het verstandiger om
even de tijd te nemen om te overdenken

In vier stappen naar gedeelte besluitvorming
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1. De specialist informeert de patiënt over de
diagnose en vertelt waarom er alleen een
goede keuze gemaakt kan worden met de
betrokkenheid van de patiënt.

3. Specialist en patiënt onderzoeken wat
het effect kan zijn van de verschillende behandelingen op het leven van de patiënt, nu
en in de toekomst.

2. D
 e specialist legt uit welke behandelingen
mogelijk zijn en informeert over de voor- en
nadelen. Mogelijk is het nodig dat de patiënt
nog met andere specialisten spreekt.

4. Specialist en patiënt wegen af wat voor de
patiënt de beste keuze is. De patiënt geeft
aan wie de uiteindelijke beslissing neemt:
de patiënt zelf, de arts of beiden samen. Als
beiden maar achter de genomen beslissing
kunnen staan.
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Tineke Kempees
Foto: UMC Utrecht

Désirée Hairwassers
Foto: Suzanne Blanchard

Vivianne Tjan-Heijnen, Maastricht UMC+
Foto: Robbert Beck/ZGT

wat de beste behandeling is. Bijna altijd is
die tijd er medisch gezien ook. Als patiënt
heb je het recht om al je vragen te stellen,
aandacht te vragen of ergens iets van te
vinden. Maar om dat ook daadwerkelijk te
doen, valt in deze situatie niet mee. Zorg
dat je goed geïnformeerd bent en bereid gesprekken voor; er is veel wat je daarbij kan
helpen. Maak een afspraak om alles nog een
keer uit te laten leggen en neem dat gesprek
(in overleg) op. Dan kun je later nagaan of
je alles juist gehoord en geïnterpreteerd
hebt. Neem iemand mee. Ga in gesprek met
een andere medische specialist. Praat met
lotgenoten. Of kies uit het overzicht op de
website van BVN een van de keuzehulpen,
zelfhulpprogramma's, een app of andere
online ondersteuning.
De specialist moet er op zijn beurt alles aan
doen om een patiënt helder en objectief te
informeren. Wat houdt behandeloptie A in
en wat zijn de consequenties daarvan? Hoe
zit het precies met alternatief B? En wat
zijn concreet de verschillen tussen beide
opties? De specialist moet in zo’n gesprek
goed luisteren naar de patiënt en samenvatten, het voortouw nemen door zelf vragen te stellen en zo te achterhalen wat (toe-

komst)wensen, zorgen en voorkeuren van
de patiënt zijn als die zelf niet op relevante
vragen komt. En soms moet de arts de patiënt beschermen als die uit angst radicale
maatregelen wil nemen. Bijvoorbeeld door
de angst te bespreken, feiten opnieuw door
te nemen en te benadrukken als er medisch
gezien ruimte is om na te denken of door te
benoemen dat radicaal handelen later voor
spijt kan zorgen.

mij vertelt over wat u graag doet in uw dagelijks leven, dan denk ik met u mee over welke
optie daar het beste bij past.” Zo zouden specialist en patiënt moeten kunnen schakelen
in een gesprek van mens tot mens. Op deze
manier kun je als patiënt samen met de specialist een beslissing nemen waar beide partijen zich in kunnen vinden.
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Jouw keuze
Het is belangrijk om je als patiënt te realiseren dat er keuzes zijn. En dat je ervoor kunt
zorgen dat je het effect van een behandeling op je dagelijkse leven en mogelijke bijwerkingen of late gevolgen kent. Dit kun je
bereiken door vragen te stellen, je zorgen
te uiten en je (toekomst)wensen kenbaar
te maken. De specialist moet jou begeleiden om op basis van medische gegevens én
privé omstandigheden samen een beslissing
te kunnen nemen. Dat is iets anders dan die
beslissing op jouw bord te leggen met woorden in de strekking van: “Wel of geen chemo? Zegt u het maar.” Wat wel helpt is dit:
“Ik begrijp uw overweging om.... maar dan
zijn dit mogelijke consequenties.” Of “Als u
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Meer informatie
F www.borstkanker.nl/samen-beslissen
Artikel ‘Het behandelplan’ in B7 (pagina 28) en
Artikel ‘Voorkom overhaaste beslissingen’ in
B17 (pagina 6) – via
F www.borstkanker.nl/
archief_B
BVN heeft recent een folder ontwikkeld voor
patiënten over Samen beslissen. Als je die wilt
ontvangen, stuur dan een mailtje naar
F info@borstkanker.nl
Er is veel online ondersteuning beschikbaar die
jou kan helpen bij het maken van keuzes of om
stil te staan bij wat voor jou belangrijk is.
F www.borstkanker.nl/online-ondersteuning
www.begineengoedgesprek.nl

B-handeling

23

Mira
peurt de
parels uit
de prut
Tekst: Deborah Ligtenberg ~ Foto’s: Suzanne Blanchard

Mira van der Lubbe (31)
ontdekte vier jaar geleden dat ze
drager is van een mutatie aan het
BRCA-gen. Net als haar moeder,
die drie keer borstkanker kreeg.
Ze maakte een theatervoorstelling
over hoe zij hiermee omgaat.

Het blad over borstkanker

M

ira’s moeder was 36 toen ze voor de eerste keer
borstkanker kreeg. Haar oma overleed op 43-jarige leeftijd aan deze ziekte. ‘“K”, zo werd borstkanker in de tijd van mijn oma genoemd’, vertelt
Mira. ‘Het was een groot taboe. Ik denk niet dat
mijn oma met iemand kon praten over wat ze voelde. Over hoe bang
ze was. Het is zo’n contrast met mijn tijd, waarin ik op het podium
vertel over mijn erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker. Als
er maar één vrouw in de zaal zit die denkt “Hee, in mijn familie
kregen vrouwen jong borstkanker. Moet ik daar iets mee?”, is mijn
doel bereikt.’
Voorbij de shit
“Maak van je shit een hit”, is de titel van de voorstelling waarmee
Mira vorig jaar op het theaterfestival De Parade stond. In januari en
februari 2019 toert ze met dit stuk door theaters in heel Nederland.
Van je ellende iets moois maken, is precies de manier waarop Mira
met tegenslag omgaat. ‘Natuurlijk zijn er dagen dat ik het moeilijk
heb. Dat ik ontzettend baal van dat genfoutje waardoor ik een hoog
risico heb op borst- en eierstokkanker. Maar ik ga er niet onder gebukt. Er is namelijk zoveel meer. Ik kies ervoor om me te richten op
dingen die mooi zijn. Zoals mijn lief die er onvoorwaardelijk voor
mij is, mijn vriendinnen die meeleven, mijn ouders die me steunen,
mijn voorstelling… “Peur de parels uit de prut”, zing ik in “Maak
van je shit een hit”. Hoe diep je ook in de modder zit, soms kom
je zomaar een parel tegen. Dan is het opeens allemaal niet zo erg
meer. Aan de andere kant kan het ook niet altijd rozengeur en maneschijn zijn. Het leven is nu eenmaal soms meedogenloos.’

hit”. ‘Niemand anders kon dat beter doen dan hij. Hij weet precies hoe ik erin sta en heeft het heel mooi verwoord. Met gevoel, maar ook met humor. Ik hou van die relativering.’
Einde zorgeloosheid
Mira was zeventien toen haar moeder vertelde dat er een foutje in het BRCA1-gen in hun familie zit en dat Mira vijftig procent kans had om dat ook te hebben. ‘Ik ben meteen met mijn
moeders oncoloog gaan praten, die zei dat ik er tot mijn 25ste
niets mee hoefde. Het risico op borstkanker gaat dan pas stijgen. Ik kon het heel goed parkeren, totdat ik opeens 27 was en
me realiseerde dat ik het niet kon blijven wegstoppen.’ De stap
om zich te laten testen, was niet heel moeilijk. ‘Ik ben iemand
die het wil weten. Bovendien ben ik er altijd van uitgegaan
dat ik borstkanker zou krijgen. Ik kan niet uitleggen waarom,
het was gewoon een gevoel dat waarschijnlijk wordt veroorzaakt door het feit dat mijn moeder op mijn tweede, zesde en
twaalfde ziek werd. Om een vierde keer te voorkomen, zijn
haar borsten en eierstokken weggehaald. Borstkanker is altijd
in mijn leven geweest.’ Toch is denken dat je het krijgt iets
anders dan weten dat je een hoog risico hebt. ‘Toen ik hoorde dat ik de mutatie heb, moest ik heel hard huilen. Mijn zor-

Positief kijken
Dat laatste ondervond Mira aan den lijve. Haar moeder kreeg tot
drie keer toe borstkanker. ‘Hoe heftig het ook was, ik heb altijd het
vertrouwen gehad dat het goed kwam’, zegt ze. ‘Dat komt door mijn
ouders, die open en eerlijk waren over wat er aan de hand was, maar
altijd vanuit het positieve. Mijn moeder vertelde bijvoorbeeld dat
haar borst eraf moest, maar dat ze van haar dikke buik een nieuwe gingen maken. Dat was dan weer mooi meegenomen. Ze leerden
mij om me op een creatieve manier te uiten. Mijn moeder deed dat
door een boek te schrijven over haar familiegeschiedenis en mijn
vader verwoordde zijn gevoel in zijn liedjes.’ Mira’s vader Huub van
der Lubbe schreef ook de liedteksten voor “Maak van je shit een
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‘Het kan niet altijd rozengeur en
maneschijn zijn. Het leven is nu
eenmaal soms meedogenloos’
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geloosheid was opeens weg. Ik moest van
alles; mammografie, MRI en nadenken of
ik een preventieve operatie wilde. Ik had
met mijn ouders afgesproken dat we na
de uitslag – wát die ook zou zijn – champagne zouden gaan drinken in het Amstel
Hotel. Dat hebben we gewoon gedaan. Het
was een ontzettend fijne avond, waarin we
hebben geproost op het leven. Want één
ding is zeker, door preventieve operaties
kan ik borst- en eierstokkanker voor zijn.
Ik ga hier niet dood aan, zoals mijn oma.’

‘Ik ben er altijd van uitgegaan dat ik
borstkanker zou krijgen’

Eerst nog borstvoeding
Bij een afwijkend BRCA1-gen is het advies om
tussen de 35 en 40 jaar de eierstokken te laten
verwijderen. Mira wil al eerder haar borsten
laten opereren. ‘Ik wil heel graag eerst zwanger worden en borstvoeding geven. Dat lijkt
me heel speciaal. Bovendien geeft het me het
gevoel dat ik alles uit mijn borsten heb gehaald waarvoor ze bedoeld zijn.’
Via embryoselectie is het mogelijk om alleen een embryo zónder BRCA-mutatie terug te plaatsen, zodat zeker is dat erfelijke
aanleg niet wordt doorgegeven aan de baby.
Voor Mira is deze PGD-methode geen optie. ‘Stel dat ik een dochter krijg die het ook
heeft, dan zijn we minstens 25 jaar verder
voordat zij er iets mee moet. Wie weet heeft
de wetenschap dan iets bedacht om het
genfoutje te repareren. Daarnaast vind ik het
een vervelend idee dat ik er volgens deze methode niet zou mogen zijn. Dat zou toch zonde zijn! (lacht). Nee echt, met zo’n BRCA-fout
is prima te leven.’

Het motto van Mira

Maak van je shit een hit; hoe moeilijk het soms ook
is, er zitten altijd mooie kanten aan.

De raad van Mira

Neem het licht. Een leven zonder tegenslagen
bestaat niet, het is aan jezelf en niemand anders
om geen slachtoffer te worden.

Het ritueel van Mira

Maak van je shit een hit
De theatersolo Maak van je shit een
hit van Mira van der Lubbe is eigenlijk
een soort afscheidstournee van haar
borsten. In januari en februari 2019 in
de theaters.
Kijk op www.maakvanjeshiteenhit.nl
voor me info en de speellijst.

Altijd in mooie kleren en rode lippenstift naar het
ziekenhuis. Dan voel ik me sterker.

Meer informatie
Vrouwen met een BRCA-mutatie hebben 60 tot
80 procent kans op borstkanker. Bij BRCA1 is het
risico op eierstokkanker 35 tot 45 procent. Bij
BRCA2 10 tot 20 procent. Meer informatie vind je
op www.oncogen.nl
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Het blad over borstkanker

Bijzonder
In deze rubriek bespreken we
minder vaak voorkomende
vormen van borstkanker zoals
borstkanker bij jonge vrouwen met
kinderwens of zwangere vrouwen,
bij mannen of inflammatoire en
andere zeldzame borstkankers.
BVN wil dat kennis en ervaringen
hierover worden gebundeld en dat
patiënten worden doorverwezen
naar een ziekenhuis waar
specifieke expertise in huis is.

‘Die kanker heb ik vier jaar als
een rugzak meegezeuld’
Yogadocent Corrine Schot (41) werd in 2013 behandeld voor borstkanker. Bij de controles daarna attendeerde ze
haar oncoloog keer op keer op de aangedane tepel van haar behandelde linkerborst. Vier jaar na de eerste
borstkanker werd ook nog de diagnose ‘ziekte van Paget van de borst’ gesteld in dezelfde borst. Een zeldzame vorm
van borstkanker die vaak over het hoofd wordt gezien.’
Tekst: Lilian Rippe ~ Foto: Anneke Hymmen

In 2013 onderging Corrine een behandeling tegen een HER2-positieve,
hormoongevoelige tumor. Bij elke controle meldde ze dat haar behandelde borst jeukte, haar tepel ingetrokken was en er regelmatig pus en bloed
uit kwamen. Bij een controle in 2017, toen de tepel was afgevlakt, sloeg de
oncoloog alarm. Al die tijd had ze gedacht aan een ontsteking omdat
Corrines lichaam het zwaar had door de behandelingen en haar bloedwaarden laag waren. De mammografieën toonden geen tumor. Een biopt
wees op de ziekte van Paget van de borst. Maar één procent van alle
vrouwelijke borstkankerpatiënten heeft deze ziekte. Vanwege de complexiteit verwees de oncoloog Corrine voor een second opinion naar het
Erasmus MC, Daniël den Hoed. ‘Daar zagen ze het meteen toen ik mijn
T-shirt uittrok’, zegt Corrine. ‘Een MRI liet een kleine tumor vanuit de
tepel zien. Ik wilde hier ook verder behandeld worden.’
Boos
‘Ik was zo boos. Bij elke controle had ik op die rare tepel gewezen, maar
niemand nam de verschijnselen serieus. Mijn partner en onze dochters
waren heel verdrietig en geschrokken. Hoe kon er na die drastische behandelingen toch nog kanker zijn? Gelukkig waren er geen uitzaaiingen.’
Een tweede behandeling met radiotherapie was niet mogelijk; Corrines
linkerborst moest worden verwijderd. Ze drong aan op een dubbele amputatie. ‘Ik ging voor levenskwaliteit en voor balans.’ Maar het Erasmus
MC ging niet akkoord. ‘Ze halen geen gezonde borsten weg. Maar nu wilde ik dat wél naar me geluisterd werd.’ Na lang aandringen, een psycholo-
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gische test en een brief aan haar chirurg stemde het Erasmus MC toch in.
‘Ontwakend uit de narcose voelde ik een zwarte schaduw van me afglijden. Die kanker heb ik vier jaar als een rugzak meegezeuld. Ik voelde: die
is weg.’ Ook in het weefsel van de “gezonde” borst werd een voorbode
van kanker aangetroffen. ‘Mijn gevoel klopte dus.’ Nog elke dag heeft het
traject van de afgelopen jaren invloed op Corrine. ‘Mijn concentratie en
geheugen zijn minder goed, in mijn handen heb ik neuropathie, mijn fijne
motoriek hapert en het is een dagtaak om mijn energieniveau in balans te
houden. Gelukkig is er ook veel moois. Mijn kinderen hielden me al die
tijd op de been. Ik ben beter voor mezelf gaan zorgen en heb geleerd van
mezelf te houden. Ik kan dankbaar zijn en genieten van het leven.’
Weinig bekendheid
‘Over de ziekte is weinig bekend, ze wordt vaker over het hoofd gezien.
Goed dus als hier meer informatie over komt. Ik adviseer anderen alert te
zijn op vreemde, lichamelijke verschijnselen en zelf de regie te nemen,
dat is zo belangrijk.’
Meer informatie
F www.borstkanker.nl/zeldzame-vormen-van-borstkanker
www.pinkribbon.nl/over-borstkanker/paget.html
www.gezondheidsnet.nl/borstkanker/ziekte-van-paget
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Onderzoek naar het
voorspellen van hartschade
Er wordt tegenwoordig veel onderzoek gedaan naar de nadelige (late) gevolgen van
de behandeling van borstkanker. Zo ook in het Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands
Kanker Instituut in Amsterdam. Prof. dr. Floor van Leeuwen en drs. Naomi Boekel
vertellen over hun door Pink Ribbon/KWF gefinancierde onderzoek naar een model
om het risico op hart- en vaatziekten te voorspellen.
Tekst: Mirjam Bedaf ~ Foto's: Antoni van Leeuwenhoek, EFM Fotografie

Wat is de aanleiding van jullie
onderzoek?
Van Leeuwen: ‘De afgelopen decennia is de
behandeling van borstkanker sterk verbeterd, waardoor meer vrouwen genezen. Ook
is er steeds meer bekend geworden over de
mogelijke schadelijke gevolgen van de behandeling. Inmiddels weten we dat bepaalde
soorten chemotherapie en bestraling van de
borst het risico op het ontstaan van harten vaatziekten kunnen vergroten. Welke
vrouwen een verhoogd risico hebben, is niet
goed bekend. Vandaar dat wij dit hebben onderzocht in een groep bestaande uit ruim
14.000 vrouwen bij wie tussen 1970 en 2009
borstkanker is gediagnosticeerd.’
Hoe hebben jullie dat gedaan?
Boekel: ‘We hebben door middel van medisch dossieronderzoek gegevens over de
medische behandeling van patiënten verkregen. Informatie over hart- en vaatziekten
en andere langetermijngevolgen hebben we
verzameld door koppelingen met Nederlandse ziekteregistraties en van huisartsen.
Hierdoor konden we onderzoeken welke
behandelingen en andere risicofactoren
de kans op het ontstaan van hart- en vaat-
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Pink Ribbon

ziekten kunnen vergroten bij deze groep
vrouwen met borstkanker. Ook hebben we
gekeken naar het effect van bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals
hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte en leeftijd.’
Wat zijn de resultaten van dit
onderzoek?
Boekel: ‘We hebben gezien dat vrouwen
die bestraald zijn op de klieren achter
het borstbeen, zogenoemde parasternale
bestraling, de hoogste stralingsdosis op
het hart hebben gekregen. Bij hen is het
risico op hart- en vaatziekten het meest
verhoogd. En dan hebben we het over vernauwingen en verstoppingen in de kransslagaders rond het hart die zogenaamde
ischemische hartziekten veroorzaken,
hartklepproblemen en hartfalen. Parasternale bestraling in combinatie met anthracycline-bevattende
chemotherapie
blijkt vooral het risico op hartfalen te
verhogen. Er zijn overigens ook genoeg
vrouwen die geen verhoogd risico hebben:
vrouwen die rechtszijdig zijn bestraald en
dus geen hoge stralingsdosis op het hart
hebben gehad. Vrouwen die alleen op de
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linkerborst zijn bestraald hebben een licht
verhoogd risico op hart- en vaatziekten.
Vrouwen met risicofactoren zoals roken,
hoge bloeddruk, hoog cholesterol en diabetes hebben een hoger risico op harten vaatziekten door de behandeling dan
vrouwen zonder deze risicofactoren.’ *
Gelden deze risico’s ook voor vrouwen
die tegenwoordig worden behandeld?
Van Leeuwen: ‘Het is goed te beseffen
dat bestraling van het hart tegenwoordig
zoveel mogelijk wordt beperkt en voorkomen, juist omdat we veel meer weten over
late gevolgen dan vroeger. Voor vrouwen

Het hoogste risico op
hart- en vaatziekten
loop je bij bestraling op
de klieren achter het
borstbeen in combinatie met
chemotherapie op basis van
anthracyclines
Het blad over borstkanker

Prof. dr. Floor van Leeuwen

bij wie nu de klieren achter het borstbeen
worden bestraald, is de dosis op het hart
lager. En sinds een jaar of tien wordt de
deep inspiration breath hold-techniek op
grote schaal toegepast. Door de adem in
te houden tijdens de bestraling, wordt de
borst optimaal bestraald en tegelijkertijd
het hart ontzien. Tegenwoordig is het risico op hart- en vaatziekten dus over het
algemeen lager.’
Kan met deze gegevens worden
voorspeld hoeveel risico iemand heeft?
Boekel: ‘Ja, alleen op dit moment nog niet.
Met onze net gepubliceerde gegevens en
aanvullende data zijn we een voorspelmodel aan het maken waarmee patiënten
samen met hun behandelaars hun eigen
risico kunnen uitrekenen. Vrouwen die
jaren geleden zijn behandeld kunnen op
die manier nagaan wat hun risico op harten vaatziekten is en dit zo nodig met hun
huisarts bespreken. Bij hen moeten risicofactoren zoals hoge bloeddruk en hoog
cholesterol extra goed in de gaten worden
gehouden. Ook is het voor vrouwen die
behandeld zijn voor borstkanker enorm
belangrijk om te stoppen met roken. Vrou-
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Drs. Naomi Boekel

wen die nog moeten worden behandeld
kunnen dankzij het model straks samen
met hun arts bepaalde behandelingen vergelijken qua overleving en risico op harten vaatziekten.’
Wanneer is het voorspelmodel
beschikbaar?
Boekel: ‘We verwachten dat het model
over twee jaar klaar is om getest te worden door een aantal patiënten en artsen.
Over drie jaar, aan het einde van het project, willen we dat het voorspelmodel voor
iedereen online beschikbaar is. Hierbij zal
ook BVN nauw betrokken zijn.’
Worden dit soort modellen
gemeengoed?
Van Leeuwen: ‘Dat verwacht ik wel ja. Patiënten betrekken bij de behandelkeuze wordt
steeds belangrijker. Bovendien zijn er bij
borstkanker vaak verschillende behandelingen mogelijk. Hoe mooi zou het zijn als patiënt en arts samen achter de computer zitten
om overleving en risico’s van bepaalde behandelingen op een rijtje te zetten, waarna
de patiënt daar thuis rustig over kan nadenken. Over een aantal jaren zal dat inderdaad
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normaal zijn bij een groot aantal tumoren.
En ik durf zelfs te voorspellen dat er ook genetische informatie wordt toegevoegd. De
aanwezigheid van bepaalde genen bijvoorbeeld, die het risico op hart- en vaatziekten
verhogen. Ook hier werken we hard aan.’
* De resultaten zijn recent gepubliceerd in
The British Journal of Cancer.

Pink Ribbon

Pink Ribbon financiert onder meer
wetenschappelijke onderzoeken en projecten
op het gebied van behandeling, nazorg en
langetermijneffecten van borstkanker waaronder
het hierboven beschreven onderzoek. Met als
doel: een beter en langer leven voor de
(ex)borstkankerpatiënt. Op
www.pinkribbon.nl/onderzoek vind je een
overzicht van alle gefinancierde projecten.

Pink Ribbon
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org goed voor
je nazorg

De behandeling van borstkanker heeft
vaak impact op veel verschillende
terreinen van je leven. Je stuit op vragen
en problemen waarbij je best wat hulp
en begeleiding kunt gebruiken. Nazorg
is zo’n terrein. BVN vindt dat nazorg een
essentieel onderdeel van de zorg is en
idealiter al begint bij de diagnose. Je kunt
zelf de regie voeren. Deze tips zetten je
op het juiste nazorgspoor.
Tekst: Lilian Rippe ~ Illustratie: Van Lennep
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1. Neem zelf de regie:
plan zo vroeg mogelijk
een gesprek


In het beste geval begint de nazorg al bij
de diagnose. Als je goed geïnformeerd
bent, ben je namelijk beter voorbereid op
mogelijke klachten na je behandeling,
weet je waarop je moet letten en
waarvoor je waar terechtkunt. Dat geeft
grip. Als het goed is regelt het ziekenhuis
uiterlijk na de eerste behandeling(en)
een nazorggesprek, meestal met een
verpleegkundig specialist mammacare
of mammacareverpleegkundige die vaak
je vaste contactpersoon blijft. Gebeurt dit
niet, neem dan zelf het initiatief voor zo’n
gesprek. Dat kan op ieder moment. Heb je
al bij de diagnose vragen over de periode
na je behandeling, dan is er geen reden
om te wachten met die vragen. In een
eerste gesprek over nazorg overleg je ook
hoe je met elkaar wilt communiceren en
hoe je tussen afspraken in iemand kunt
bereiken. Heb je een voorkeur voor bellen,
mailen of Skypen, geef het aan. Het is
belangrijk dat je een klik voelt met je vaste
contactpersoon. Voelt het niet vertrouwd,
vraag dan om iemand anders.
Het blad over borstkanker

2. Wat bespreek je zoal?


Samen met je contactpersoon kijk je terug
op wat er is gebeurd en waar je op moet
letten als je je gewone leven weer oppakt.
Als je dat weet, ben je vermoedelijk alerter.
Je was patiënt, maar je bent vooral mens.
Onder nazorg verstaan we alle zorg
die nodig is na een behandeling. Denk
bijvoorbeeld aan vragen op lichamelijk gebied zoals het controleren van de wond na
de operatie, ondersteuning bij het omgaan
met (klachten bij) hormoontherapie, keuzes met betrekking tot borstreconstructie
en de aanschaf van goede hulpmiddelen
zoals een prothese of armkous. Maar ook
vragen op sociaal, emotioneel of financieel
gebied en over (terugkeer naar) werk kunnen aan bod komen. En ook de nacontrole
waarbij wordt gekeken of er geen nieuwe
tumor is ontstaan, valt onder nazorg.
Aarzel niet om de voor jou belangrijke
onderwerpen aan te kaarten. Je contactpersoon kan een luisterend oor bieden,
zorgen voor concrete hulp en doorverwijzen naar hulp in en buiten het ziekenhuis
zoals de huisarts, maatschappelijk werk,
een fysiotherapeut of wijkverpleegkundige
en hulpverleners waarvoor je een verwijzing nodig hebt.

3. B
 lijf niet lopen
met klachten


Zorg van meet af aan goed voor jezelf
en geef jezelf de tijd. De meeste mensen
hebben vooral in het eerste jaar vragen
over klachten en behoefte aan informatie, begeleiding en verwijzing. Het is niet
nodig (lang) met iets te blijven rondlopen.
Wees daarnaast alert op zogenaamde
late gevolgen van de behandeling zoals
vermoeidheid, concentratieproblemen,
tintelingen in ledematen et cetera zodat je
ook daarvoor tijdig hulp kunt vragen.

4. Nazorg op maat


De nazorg die je nodig hebt, hangt af van
het type behandeling en jouw wensen en
behoefte aan hulp. Als je goed weet wat
je nodig hebt, kun je gericht hulp vragen.
Met behulp van de ‘Keuzehulp Nazorg’ op
www.borstkanker.nl/keuzehulp/nazorg
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kun je je behoefte (ook met betrekking
tot nacontroles) in kaart brengen. Vraag
eventueel om een doorverwijzing als
de gewenste hulp in het ziekenhuis niet
aanwezig is. Als je merkt dat je wensen
en behoeften aan nazorg na verloop van
tijd veranderen, bespreek dit dan met je
contactpersoon, behandelaar of huisarts.

5. Maak een nazorgplan


Je kunt samen met je contactpersoon een
(digitaal) nazorgplan maken waarin alle
afspraken staan. Beheer dit nazorgplan
zelf en neem het door bij elk gesprek met
je contactpersoon. Pas het steeds aan
waar nodig. Je vindt een voorbeeld op
F www.borstkanker.nl/nazorg.

6. Sta af en toe stil


Sta af en toe stil en vraag je af wat je
nodig hebt om je beter te voelen. Aan
welke nazorg en/of ondersteuning heb
je behoefte? Waar jij je goed bij voelt en
wat je belangrijk vindt, hangt af van jouw
persoonlijke situatie. Het kan ook zijn dat je
niet weet waar je behoefte aan hebt, maar
gewoon last hebt van een bepaald gevoel
of een lichamelijke klacht. Praat daarover
met je contactpersoon, zorgverleners en
naasten.

7.Vind zelf hulp en
hulpverleners


Ook online is veel hulp te vinden. Op
F www.borstkanker.nl/online-ondersteuning vind je een overzicht van keuzehulpen, zelfhulpprogramma's, apps en
andere online ondersteuning die je kunnen
helpen. Je vindt er bijvoorbeeld programma’s die zich richten op moeheid of op
emotioneel herstel. Door deze te gebruiken en erover in gesprek te gaan, kun je de
nazorg op jouw behoeften afstemmen.
Adressen van betrouwbare en ervaren
aanvullende hulp- en zorgverleners bij jou
in de buurt vind je in de Verwijsgids Kanker. Zoek voordat je een afspraak maakt
met een gespecialiseerde zorgverlener
wel uit of je zorgverzekeraar de kosten
vergoedt.
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8. Praat met lotgenoten


Soms is contact met een andere ervaringsdeskundige heel verhelderend. Iets vragen, een ervaring delen of tips uitwisselen;
alleen al de herkenning en de wetenschap
dat je niet de enige bent, kunnen rust
geven. BVN kan je in contact brengen
met een ervaringsdeskundige, je kunt
lid worden van een (besloten) Facebookgroep, themabijeenkomsten bezoeken
of naar een inloophuis gaan. Je vindt de
mogelijkheden op F www.borstkanker.
nl/hulpwijzer/lotgenoten-contact

9. B
 etrek mensen in je
naaste omgeving


Betrek je partner, gezin, familie, vrienden
en mensen in je omgeving ook in het
nazorgtraject. Blijf met elkaar praten, ook
zij moeten hun leven weer oppakken en
vertrouwen krijgen in de toekomst. En ze
kunnen jou beter steunen als ze weten
waar je behoefte aan hebt.

10. Praat met je huisarts


Als het goed is, heeft het ziekenhuis je
huisarts op de hoogte gehouden van de
diagnose, behandelingen en nazorg. Je
kunt een kopie vragen van de overdracht
naar je huisarts. De informatie die daarin
staat, kan op een later tijdstip weer nodig
zijn, bijvoorbeeld in contact met andere
nazorgverleners zoals een oedeem-, fysio-, huidtherapeut, diëtist of de apotheek.
Mocht je huisarts geen contact met je
hebben gezocht tijdens de behandeling of
daarna, regel dan zelf een gesprek met je
huisarts over het ‘leven na kanker’. Hij kan
een belangrijke rol spelen in het signaleren van klachten en je verwijzen wanneer
dat nodig is.

Meer over nazorg
Meer informatie over nazorg en links naar nuttige
informatie en ondersteuning vind je op
F www.borstkanker.nl/nazorg
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Proef met eenmalige bestraling
vóór de operatie
Toekomstige behandeling bij
vroeg-stadium en laag-risico tumor?
Noem het geen ‘doorbraak’, veelbelovend
is het zeker, meent UMC-onderzoeker en
radiotherapeut-oncoloog Desirée van den
Bongard. Haar zogeheten ABLATIVEonderzoek kijkt of één enkele, gerichte
borstbestraling voorafgaande aan de borstsparende operatie de reeks bestralingen ná
deze operatie kan vervangen voor bepaalde
patiënten. Wellicht kan die behandeling voor
een deel van deze groep zelfs ooit de operatie
overbodig maken.
Tekst: Jac. Janssen ~ Foto: Gerritjan Huinink

Dit zou althans een gunstige uitkomst zijn
voor de doelgroep: vrouwen van vijftig jaar
of ouder met een nog kleine, hormoongevoelige tumor zonder indicatie voor chemotherapie – een vroeg stadium van borstkanker
met laag risico op terugkeer van de ziekte.
Bij een soortgelijk onderzoek in de VS wordt
tien dagen na de eenmalige bestraling
geopereerd. In het kader van het ABLATIVE-onderzoek gebeurt dat pas na zes
tot acht maanden. Radiotherapeut Van den
Bongard legt uit waarom: ‘Bestraling werkt
zeer lang door. Een tumor kan onder invloed
ervan krimpen en op den duur zelfs verdwijnen. Daarom hebben we de periode tot de
operatie zo lang opgerekt.’
De onderzochte groep is met 36 personen nog
te klein voor betrouwbare voorspellingen.
Toch stemt het tussentijdse resultaat op basis
van de eerste vijftien personen de onderzoek-
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ster hoopvol. ‘Bij vijf van deze patiënten is de
tumor namelijk verdwenen, zes maanden na
de eenmalige, gerichte bestraling.’
De deelnemers krijgen nog steeds een borstsparende operatie na de eenmalige bestraling, ook als de tumor is verdwenen. ‘Deze
operatie zou ooit overbodig kunnen worden
voor een deel van onze doelgroep. De volgende stap binnen deze studie is dat verder onderzocht wordt bij welke patiënten dit het geval is, onder meer aan de hand van MRI-scans
na de bestraling.’
Wat was de aanleiding voor het
onderzoek?
‘We zien een toenemend aantal vrouwen
met kleine tumoren in de borst, met name
vrouwen tussen 50 en 75 jaar. Intussen verandert ook de standaardbehandeling. Na de
diagnose volgt voor deze groep patiënten
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meestal de schildwachtklierprocedure en
de borstsparende operatie. Na deze operatie wordt de borst geheel of gedeeltelijk bestraald gedurende drie tot vijf weken.’ Een
kleine tumor kun je echter goed gericht bestralen. ‘In de ABLATIVE-studie zijn we begonnen met MRI-gestuurde bestraling. Met
MRI-scans kan gerichter worden bestraald,
waardoor de bestralingsdosis in één sessie
kan worden gegeven.’
Na de bestraling wordt met regelmatige
MRI-scans de reactie gevolgd van de tumor op de bestraling. Momenteel worden
patiënten acht maanden na de bestraling
geopereerd. ‘Dan bekijken we of en hoeveel tumorcellen er nog in het verwijderde
weefsel zitten. Ook onderzoeken we welke
bijwerkingen optreden, hoe het cosmetisch
resultaat is en de kwaliteit van leven van de
patiënten tijdens en na de behandeling.’

Het blad over borstkanker

Mans van Zandbergen doet
mee aan het onderzoek van
radiotherapeut-oncoloog
Desirée van den Bongard uit
het UMC-Utrecht.

Het ABLATIVE-onderzoek
De studie, een samenwerkingsproject van het UMC Utrecht, het
Diakonessenhuis, het St. Antonius en het Ziekenhuis Rivierenland,
startte in 2015 met subsidie van Pink Ribbon. Voorjaar 2018 werd het
streefgetal van 36 deelnemers bereikt en werden de tussenresultaten
gepresenteerd over de eerste groep van 15 deelnemers. Deze patiënten
worden tot en met tien jaar na de behandeling gevolgd. Vanaf 2019
wordt het onderzoek naar verwachting uitgebreid naar 100 deelnemers.
Nieuwe deelnemers kunnen zich via hun behandelaar opgeven.

Alternatief?
Doordat de eenmalige straling veel gerichter
is dan de reeks bestralingen die tot nu toe
gebruikelijk was, zijn de verwachte bijwerkingen zoals littekenweefsel minder. Ook de
mogelijke schade aan het hart en de longen
is naar verwachting minder omdat alleen de
tumor en een omliggende strook worden bestraald. Zowel de voorlopige resultaten van
de ABLATIVE-studie als van het Amerikaanse onderzoek bevestigen dat er tot nu toe weinig bijwerkingen optreden.
Ook al gaat het nog jaren duren voordat de
onderzoeksbehandeling als alternatief voor
de huidige standaardbehandeling kan dienen,
de resultaten stemmen Van den Bongard alvast optimistisch. ‘Als ik zie hoe blij mensen
zijn dat ze niet die hele reeks bestralingen
hoeven te ondergaan maar met één keer klaar
zijn, ook al moeten ze dan wel meer contro-

van Borstkankervereniging Nederland

les ondergaan en wachten op hun operatie.
Straks komt er dus mogelijk voor toekomstige patiënten deze keuze bij. Patiënten die nog
steeds zo snel mogelijk een operatie willen
om de tumor te laten verwijderen, kunnen
daarvoor kiezen. Anderen zullen kiezen voor
deze eenmalige bestraling in plaats van drie
tot vijf weken bestraling.’
Mensen die op dit moment helemaal willen
afzien van bestraling, kunnen eventueel deelnemen aan een ander onderzoek waarbij de
borstsparende operatie niet wordt gevolgd
door bestraling. Dat kan alleen als ze voldoen
aan alle voorwaarden van dat onderzoek.
Baat van yoga
Mans van Zandbergen (nu 78) hoorde door
het bevolkingsonderzoek in 2015 van de
tumor in haar borst. Na de nodige onderzoeken kwam ze bij Desirée van den Bon-
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gard. ‘Verder was ik helemaal gezond en ik
kwam in aanmerking voor deze proef. En
ik werd overtuigd van het belang ervan,
want dit kan op den duur vrouwen van
boven de 50 een rigoureuze operatie besparen. Mijn – inmiddels overleden – man
was nauw betrokken bij mijn keus om mee
te doen. Persoonlijk vind ik het fijn dat ik
zo goed in de gaten gehouden word, tot
tien jaar na de behandeling. Als voormalig verpleegkundige vind ik die controles
niet erg. Tijdens de bestraling zelf had ik
veel baat van mijn yoga-techniek om die
zes minuten stil te kunnen liggen. Van
bijwerkingen heb ik geen last gehad. Mijn
lichaamsmateriaal mag worden bewaard
en gebruikt, dat hoort nu eenmaal bij dit
soort wetenschappelijk onderzoek.’
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Schrieks, Maaike Schuurman, Esther
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Van Lennep, Amsterdam
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Met dank aan alle geïnterviewden en
collega’s van BVN en Oncogen

Samen voor Beter
De diagnose (borst)kanker heeft grote gevolgen voor de patiënt. Vaak zijn er veel vragen.
Daarom heeft Novartis het programma
Samen voor Beter ontwikkeld. Novartis vindt
het namelijk belangrijk dat patiënten samen
met hun behandelaren mee kunnen denken
en mee kunnen beslissen over hun behandeling. Samen voor Beter biedt ondersteuning
aan de patiënt en zijn omgeving, maar ook
aan de arts en verpleegkundige door het aanbieden van diverse informatie via brochures
en korte filmpjes. Novartis is van mening dat
een goed geïnformeerde patiënt zorgt voor
meer patiëntgerichte zorg. U kunt er meer
over lezen op F www.samen4beter.nl.
In gesprek over uitgezaaide borstkanker
Bij uitgezaaide borstkanker is curatieve zorg
(gericht op genezing) uit beeld en kom je
terecht in het proces van palliatieve zorg. Er
is veel onzekerheid over hoe het nu verder
moet en hoe lang je nog hebt. Om dan

(meer) grip en overzicht te krijgen is een zelfregie-'dagboek' ontwikkeld, onder andere
in de vorm van een invulbare pdf. Dit helpt
je gesprekken met je arts voor te bereiden.
En je brengt eenvoudig overzicht aan in de
keuzes waar je voor staat of beslissingen die
je in de toekomst nog moet maken.
F www.borstkanker.nl/uitgezaaide-borstkanker/gesprekshulp
Over seksualiteit en intimiteit
Uit onderzoek blijkt dat veel vrouwen - en ook
mannen - die borstkanker hebben (gehad)
veranderingen ervaren in hun seksualiteit.
Zonde als je ermee blijft zitten als je dit als
probleem ervaart. Er bleek behoefte aan
informatie en tips, het liefst op papier. Daarom
is het boekje 'Seksualiteit bij borstkanker'
gemaakt. Je kunt het online vinden op
F www.borstkanker.nl/seksuele-problemen of opvragen via info@borstkanker.nl
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Het blad over borstkanker

Borstkanker	Joyce (35) kreeg in 2009 de
diagnose borstkanker. Ze
had een hormoongevoelige
tumor met een uitzaaiing in de
poortwachtersklier.
Behandeling	Haar borst werd verwijderd
en er werd een okselkliertoilet
gedaan. Daarna kreeg Joyce
chemotherapie en vijf jaar
lang antihormonale tabletten
(Tamoxifen). Bovendien werd
de functie van haar eierstokken met hormooninjecties
stilgelegd.
Bijzonder	Via ICSI (een bijzondere vorm
van IVF) werd Joyce zwanger.
En op 1 juli 2018 is Suus Elisa
Edith geboren.

‘Dit is puur, het is wat het is’
Borstkanker laat zijn sporen na, van binnen en van buiten. Vrouwen en mannen
vertellen zonder opsmuk over de nieuwe relatie met hun lichaam.
Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto: Jacqueline van der Valk

‘Ik kijk al negen jaar naar dit lichaam. Ik ben niet meer zo bezig
met die kanker of met de missende borst. Maar als ik zelf nu zo
naar beneden kijk, dan is het wel apart: zo’n enorme zwangere
buik en maar één borst. Dat zie je eigenlijk nooit. Mijn schoonmoeder Jacqueline is beginnend fotograaf. Ik wilde haar hoe dan
ook buikfoto’s laten maken, en uiteindelijk wilde ik toch ook wel
foto’s waar ik helemaal opsta.’
Raar
‘Toen ik hoorde dat ik borstkanker had, was ik 26. Ik vond het
vooral raar! De geneticus bij wie ik was, zei dat de kans op een genetische afwijking in mijn geval heel klein is. Dus ik heb het niet
verder laten onderzoeken. Misschien dat ik dat later alsnog doe,
nu we een dochter hebben.
Ik wist wel gelijk dat ik de hele borst eraf wilde. Maar omdat ik zo
jong was, vonden de artsen een borstsparende operatie een betere
keuze. Uiteindelijk bleek het weefsel niet goed en de poortwachtersklier was ook aangetast, dus kreeg ik een maand na de eerste
operatie alsnog een amputatie en een okselkliertoilet. De uitslag
daarvan was goed: alleen de poortwachtersklier was besmet. Een
reconstructie zou een jaar kunnen duren, met kans op veel pijn.
En het “bewaren” van je tepel in je lies vond ik luguber. Ik had
geen zin in zo’n heel traject. Het boeit me gewoon niet zo. Ik
draag een uitwendige prothese. Alleen met zwemmen vond ik het
een gedoe, die prothesebikini zat ook zo strak. Nu draag ik een
badpak zonder prothese, ook als ik voor mijn werk in de gehandicaptenzorg ga zwemmen. Niemand kijkt raar.’

van Borstkankervereniging Nederland

Geen issue
‘Mijn vriend Mark en ik hebben elkaar ontmoet toen ik net klaar was
met de chemotherapie. Hij kent mij alleen met één borst. Hij vond dat
geen reden om niet verder te gaan met mij. Ook intimiteit voelde vanzelfsprekend en vertrouwd met hem. Ik heb de plek waar mijn borst
mist wel een keertje aan hem laten zien voordat we helemaal bloot gingen voor elkaar, zodat hij niet zou schrikken. Hij heeft zelf een groot
litteken van een operatie die hij als kind heeft gehad. We hebben gewoon samen wat. Mark heeft in al die jaren nog nooit gezegd “Zou je
niet toch een reconstructie doen”? Het is voor hem geen issue.’
Kindjes
‘Die kinderwens had ik altijd al. Na vijf jaar Tamoxifen opperde de
arts dat zeven jaar veiliger zou zijn. Volgens onderzoeken hebben
vier van de honderd vrouwen er baat bij. Dat verschil vond ik klein.
Daarom ben ik er toch mee gestopt. Een jaar later werd ik voor het
eerst weer ongesteld. Maar ik had geen eisprong, bleek bij nader onderzoek. In overleg met de oncoloog kreeg ik pillen die ook de eisprong weer zouden opwekken. Na een hele hoop vergeefse pogingen, werd ik uiteindelijk zwanger via ICSI waarbij maar een eitje
goed was om teruggeplaatst te worden. En sinds 1 juli zijn we de blije
ouders van ons kleine wonder: Suus Elisa Edith, vernoemd naar haar
beide oma’s. Het kan dus, zwanger worden na borstkanker! Ik mag
tot zes maanden borstvoeding geven, niet langer vanwege de hormonen. Ik wil het proberen, maar als het niet gaat, dan niet. Ik ben ook
zonder groot geworden.
En ja, ik zou nog wel een tweede willen. Zelf had ik namelijk ook mijn
broer niet willen missen.’
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Mira kijkt met een groot
hart naar de wereld
Eva van Manen is een goede vriendin van Mira van der Lubbe. Ze zaten
bij elkaar op de toneelschool en zijn daar, in die ‘emotionele snelkookpan’, snel vrienden geworden. Dat is nu elf jaar geleden. Vorig jaar werkten ze voor het eerst ook samen, in een voorstelling over borstkanker.

ervoor te schrijven. Eva: ‘Dat vond ik heel fijn. Muziek en theater zijn
onze taal. Gesprekken over de voorstelling werden onze manier om
heel diep door te praten over moeilijke, persoonlijke keuzes. Dat gesprek had ik anders ook met haar gevoerd, maar binnen onze vriendschap vind ik dit een fijne vorm om over zoiets heftigs te praten.
Buiten de voorstelling relativeer je veel sneller. Tijdens het maken van
de voorstelling werd de inhoud ook steeds persoonlijker. Uiteindelijk
moest het niet alleen gaan over die beperking, maar over wie je bent
in zijn totaliteit.’

Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto omslag voor- en achterkant: Eline Hensen

‘Het was volgens mij hartje zomer, vier jaar geleden. Zo’n periode
waarin ik met heel veel projecten bezig was’, vertelt Eva van Manen.
‘Mira belde me op en vertelde dat ze de uitslag van de genetische test
had gekregen. Die was dus niet goed: ze heeft een genafwijking en veel
meer risico op borstkanker dan andere vrouwen. Ik voelde me gelijk
schuldig. Schuldig dat ik niet mee was geweest naar het ziekenhuis,
schuldig dat ík dit niet heb, en schuldig dat ik er niets aan kan doen
anders dan er voor haar zijn. Ik probeerde een goede vriendin te zijn,
door Mira gerust te stellen dat ik er voor haar ben en blijf. We leven
haastig, zijn altijd druk, daarom heb ik haar voor haar 30e verjaardag
een reis naar Berlijn cadeau gedaan. Ik wilde graag tijd met haar spenderen. Gewoon samen zijn, in een ander tempo dan iedere dag.’

Standvastig
‘Mira is de allerliefste persoon die ik ken! Samen met mijn moeder’,
lacht Eva. ‘In ons vak, in de maatschappij, kom je zo veel opportunisme tegen; Mira weet niet eens wat dat is. Ze is integer, zij is oprecht
geïnteresseerd en vindt iedereen als mens gelijkwaardig. Ik vind haar
lief, subtiel, en tegelijkertijd een krachtige vrouw. Ik ken niet veel
mensen die zo aan hun waarden vasthouden als zij. Met haar voorstelling wil ze anderen ‘empoweren’. Niet alleen de buitenkant telt, ook al
is dat wat we als vrouwen vaak meekrijgen. Mira wil dat frame doorbreken en de verbondenheid onder vrouwen versterken. Wees wars
van jaloezie en minachting over de ander. Deel je twijfels en angsten,
dat helpt je voorbij je “shit” en geeft je kracht. Dat is wat Mira doet.
Zij kijkt met een groot hart naar de wereld, ik hoop zo dat de wereld
juist nu ook zo ruimhartig met haar omgaat.’

Praten via kunst
Al sinds ze het weet, had Mira het plan om een voorstelling over de
genetische afwijking te maken. Vrij snel vroeg ze Eva om de muziek
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