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Anja Schaul (53)
Een ’nieuwe‘ borst
De nieuwste ontwikkelingen
bij borstreconstructies
10 jaar na de diagnose
Jolanda: ‘Ik hak sneller knopen
door, zeker voor leuke plannen’
Dokter, ik heb kanker!
Wat de huisarts voor je
kan betekenen

Op pagina 35 en op de achterkant lees je meer over Anja

‘Ik voel me niet
aangetast als vrouw,
maar wel beschadigd
als mens’

voorwoord

BVN-nieuws

Nieuw en vertrouwd

Kijk op

Om maar onbescheiden met mezelf te beginnen: ik ben nieuw
bij Borstkankervereniging Nederland. Als interim-directeur ben
ik aan de slag gegaan om met medewerkers en vrijwilligers het
vertrouwde werk voort te zetten dat BVN doet voor mensen met
borstkanker en hun naasten. En natuurlijk ook om nieuwe wegen
in te slaan om nog meer mensen te bereiken en voor hen van
betekenis te zijn. Zelf heb ik vele jaren bij patiëntenorganisaties
gewerkt, dus het veld is vertrouwd.
Onaangenaam nieuws is dat er verzet is gerezen tegen de Monitor
Borstkankerzorg van BVN en het bijbehorende roze lintje. De monitor is uitgegroeid tot een vast gegeven, waar iedereen zich voor
inspant, dat mensen inzicht geeft in het aanbod van borstkankerzorg en hen helpt bij het maken van keuzes. Ziekenhuizen krijgen
ook inzicht in de ervaringen van hun patiënten. De monitor dreigt,
net als vergelijkbare instrumenten van andere patiëntenorganisaties, het slachtoffer te worden van ondoordachte weerzin tegen het
registreren van gegevens. Alle registratieverplichtingen in de hele
zorg worden op één hoop geveegd en vervolgens wordt er een en
ander geschrapt. We hebben het hier nota bene over iets dat is opgezet door de patiënten zelf, dus de klanten van het ziekenhuis en
hun enige reden van bestaan. Het vertrouwde is dat ziekenhuizen
nog altijd weinig zin hebben om openlijk en ook zichtbaar voor hun
patiënten te laten zien wat ze te bieden hebben en hoe zij presteren. Ze zetten nu zelfs een stap achteruit.
Niet echt nieuw maar wel opnieuw op de agenda is de aandacht
voor erfelijke aanleg voor borstkanker. En dan vooral de mogelijkheid voor familieleden om zelf stappen te zetten en op onderzoek
uit te gaan. Er is een goede vragenlijst voor ontwikkeld, maar
die wordt bijna niet gebruikt en mag bijvoorbeeld niet aan het
Bevolkingsonderzoek Borstkanker gekoppeld worden. Vertrouwd
is weer dat anderen zo nodig moeten beslissen wat goed is voor patiënten en hun familie, in plaats van ruimte te geven om met goede
informatie mogelijke erfelijke aanleg te onderzoeken.
Er is nog veel te doen, om mensen met borstkanker de plaats te
geven die hen toekomt en hen daarvoor toe te rusten. Dat is niet
nieuw, wel vertrouwd.
Met hartelijke groet,
Hans van Laarhoven
Interim-directeur BVN
laarhoven@borstkanker.nl

F www.borstkanker.nl voor meer nieuws.

Webinar over laatste stand
van de wetenschap
Afgelopen maart organiseerde
BVN een webinar over de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van
borstkanker. Hierbij werd nieuws
besproken van de recente inter‑
nationale congressen EBCC, ESMO
en SABCS 2018. De onderwerpen
zijn: Wat kan immuuntherapie
betekenen voor borstkanker?,
Lengte en gevolgen van hormoon‑
therapie, Radiotherapie & chirurgie:
meer of minder?, Ontwikkelingen
bij neo-adjuvante en adjuvante
therapie. Je kunt het webinar per
onderwerp terugkijken op
F www.borstkanker.nl/
webinar-congressen-2018
Hulp bij de beslissing wel/
geen hormoontherapie
BVN heeft een Consultkaart ge‑
maakt met de vijf meest gestelde
vragen van patiënten over aan‑
vullende hormoontherapie. Artsen
hebben deze vragen beantwoord.
Deze kaart kan jou, je naasten en
je behandelend arts helpen bij het
gesprek over de keuze of je wel
of geen aanvullende hormoont‑
herapie wilt volgen. De kaart is
ontwikkeld met ondersteuning
van de Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties, in
samenwerking met afgevaardig‑
den van NIV & NVMO, NVRO, NVvH
en IKNL. Je vindt hem op
F www.consultkaart.nl

Meer overzicht bij uitgezaaide
borstkanker
Bij uitgezaaide borstkanker is
de zorg niet meer gericht op
genezing en kom je terecht in het
proces van palliatieve zorg. Vaak
is er dan veel onzeker. Om in die
situatie (meer) grip en overzicht
te krijgen heeft BVN een zelfre‑
giedagboek ontwikkeld. Je kunt
het pdf-bestand van het dagboek
downloaden en zelf invullen.
Dit helpt je om gesprekken met
je arts voor te bereiden. En het
geeft je overzicht over de keuzes
waarvoor je staat en over beslis‑
singen die je in de toekomst nog
moet nemen. Deze gesprekshulp
vind je op
F www.borstkanker.nl/
uitgezaaide-borstkanker/
gesprekshulp
Vergoeding MammaPrint
Eind 2018 maakte het Zorgin‑
stituut Nederland bekend dat
de MammaPrint niet meer
vergoed zou worden vanuit de
basiszorgverzekering. Mede
door de inspanningen van BVN
hebben de vier grote zorg‑
verzekeraars (Menzis, VGZ, CZ
en Zilveren Kruis) bekend‑
gemaakt de Mammaprint wél
te vergoeden vanuit de aan‑
vullende verzekering of een
coulanceregeling.
F www.borstkanker.nl/
vergoeding-mammaprint-2019

Voor in de agenda
F www.borstkankeragenda.nl – voor een overzicht van
activiteiten voor (ex)borstkankerpatiënten of mensen die
erfelijk belast zijn in heel Nederland.
25 mei - Algemene Ledenvergadering en gratis lezingen
De ALV biedt leden inspraak in het beleid van de vereniging. Na de lunch
geven professionals en ervaringsdeskundigen lezingen:
•

•
•

L ezing 1: Het kan helpen om de feiten te kennen - (na)controles
en meer (ook bij uitgezaaide borstkanker) - dr. Ester Siemerink
internist-oncoloog en medisch manager oncologie,
ZiekenhuisGroep Twente
Lezing 2: Angst door borstkanker - Hoe kun je daarmee omgaan?
- drs. Anette Pet, adjunct-directeur, klinisch psycholoog en psycho‑
therapeut, Helen Dowling Instituut
Désirée Hairwasser, ex-borstkankerpatiënt en vrijwilliger BVN/
Oncogen, vertelt over haar blog en over angst door de jaren heen

We nodigen alle leden van harte uit voor deze 42e Algemene Ledenver‑
gadering. We kijken uit naar je komst. Meer informatie en aanmelden via
F www.borstkanker.nl/alv
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Hoe oud je ook bent
Op mijn verjaardag is het dit jaar Wereldkankerdag. Misschien wel
elk jaar, dat weet ik niet, maar ik vind het nogal cru. Vlak na mijn
tachtigste verjaardag - nu vier jaar geleden - kreeg ik de diagnose
borstkanker. Dat verwacht je niet op die leeftijd, ik tenminste niet.
Nu behoor ik dus tot de groep 'ouderen met borstkanker', en ouderen
zijn blijkbaar mensen boven de zeventig. Als je tachtig wordt, weet
je dat je in de laatste levensfase zit, een fase die nog een hele tijd kan
duren. Op internet en in kranten en tijdschriften staan allerlei interviews met blakende tachtigers: ze hebben nergens last van, tennissen, zitten op fitness, eten gezond, maken wereldreizen alsof het
niets is. In de medische terminologie ben je dan 'zeer vitaal', ook al
heb je PHPD (pijntje hier, pijntje daar), maar daar zeur je niet over.
Van het ene op het andere moment kankerpatiënt, voor de tweede
keer in mijn leven. De eerste keer ben ik 43, geen borstkanker maar
melanoom. Een totaal andere levensperiode, druk gezin, drie kinderen, een baan als docent. Tegen melanomen bestaan in die tijd geen
medicijnen, de tumor heet 'zeer kwaadaardig'. Ik ben er nog, dankzij een zeer ingrijpende, waarschijnlijk experimentele behandeling
waarvan ik nog steeds de gevolgen ervaar.
Toen een jonge moeder, nu een oude dame. Voor mijn gevoel maakt
dat een groot verschil. Ik wil graag nog een aantal jaren verder leven,
ik ben nog steeds aan het werk in mijn vak van loopbaanadviseur,
daarnaast speel ik mee in een seniorentheaterwerkplaats waar ik ook
teksten voor schrijf. Mijn kinderen zijn volwassen, indertijd was mijn
grootste angst dat ik ze niet zou zien opgroeien.
De diagnose borstkanker op deze leeftijd is schokkend, maar in
mijn hart vind ik het veel erger voor jonge vrouwen. Ik heb het liever
zelf dan dat mijn dochters het krijgen. Natuurlijk laat ik elk jaar een
mammografie maken en heb ik een gesprek met de chirurg of met de
mammaverpleegkundige. En dan ben ik best zenuwachtig en bang
voor uitzaaiingen. Maar ik heb wel het gevoel dat ik alweer vier jaar
cadeau heb gekregen.

Over Els
Els Ackerman, 84 jaar oud en werkzaam
als loopbaanadviseur, is lid van de
werkgroep 'Borstkanker en ouderen'
bij BVN.
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Kon je wel of niet
sporten tijdens de
behandeling?

Naam: Bernadette Schuurman
Leeftijd: 60 jaar
Bleef maar gaan!
‘In 2014 ging ik naar de bus voor het bevolkingsonderzoek. Een week later belde
mijn huisarts of ik bij hem wilde komen.
Bleek dat de uitslag niet goed was. Ongeloof; ik rook noch drink, eet gezond, sport
veel en dan dit… Boosheid en teleurstelling ook. We waren net getrouwd en onze
koffers stonden al klaar voor de huwelijksreis naar Australië waar ik bovendien
een trail van vijftig kilometer dwars door
de natuur zou rennen. Maar kort daarna
ging de knop om en zette ik mijn schouders eronder. Dat moest ook wel, want de
molen begon te draaien. Allereerst onderging ik een borstsparende operatie.
Twee poortwachtersklieren vertoonden
echter uitzaaiingen, dus kreeg ik chemo.
Na mijn operatie mocht ik aanvankelijk
zes weken niet sporten. Drie weken later
dacht ik “bekijk het”, deed een strak topje aan en ging rennen. Ik volgde gewoon
mijn eigen gevoel en ben gaan hardlopen.
Toen de chemo’s begonnen, sportte ik gewoon door. De oudste van mijn vier kinderen verklaarde me voor gek. “Stel”, zei
hij, “dat je dadelijk allemaal bijwerkingen
krijgt van die chemo en ziek wordt?” Dan
kent ie zijn moeder niet. Ik ga echt niet op
een bank zitten, hoor. Natuurlijk had ik
ook gelezen over de zwaarte van een chemotherapie. Dus aanvankelijk ging ook
ik ervan uit dat ik niet kon blijven hollen.
Maar dat bleek dus enorm mee te vallen.
Zo liep ik de hele chemoperiode tachtig
tot negentig kilometer hard per week. Samen met Bella, ons hondje. Ik bleef steeds
naar mijn lichaam luisteren. Terug van
een kuur ging ik altijd eerst even liggen
rusten, daar had mijn lijf behoefte aan. Ik
heb nergens last van gehad, behalve van
een vieze smaak in mijn mond. Dat was eigenlijk het enige. Doordat ik getraind had
voor die trail in Australië ging ik topfit het
ziekenhuis in. Dat heeft me denk ik geholpen tijdens de hele periode van ziek zijn.
Weet je, hardlopen en ik zijn gewoon verbonden aan elkaar. Ik doe het nu een jaar
of twintig. Sport maakt mijn hoofd leeg.
Bovendien geef ik bootcamps. Ook tijdens
mijn behandelingen, ja, met een kale kop.’

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

‘Doordat ik getraind
had voor die trail in
Australië ging ik topfit
het ziekenhuis in’
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dubbelportret
Naam: Jorien Sprokholt
Leeftijd: 51 jaar
Moest als liefhebber stoppen met sporten
‘In mijn jeugd speelde ik volleybal. Tijdens
mijn studietijd en later in mijn loopbaan kwam
dit op een lager pitje te staan. Nee, een sportschooltype ben ik niet. Ik wandel bijvoorbeeld
liever of doe chi kung of tai chi. Hiermee begon ik in de herfst van 2016. Op een nacontrole van een hevige borstontsteking volgde 1 juni
2017 volkomen onverwacht de diagnose borstkanker. Drie weken later lag ik al aan de chemo
in combinatie met immunotherapie. Daarna
werd ik binnen tien maanden vier keer geopereerd. Na de eerste operatie bleken de snijranden niet schoon te zijn en volgde een tweede.
Bij de derde ingreep is zowel een borst‑
amputatie als borstreconstructie gedaan.
Operatie nummer vier betrof de wisseling
van de tijdelijke prothese voor de definitieve.
In die periode werd ik geleefd: ziekenhuis in
en uit. Wel wist ik dat bewegen ontzettend
belangrijk was. Juist bij kanker. Daar moest
ik dus iets mee. Na lang zoeken kon ik terecht
bij een fysiotherapiecentrum in Amsterdam.
Die boden OncoFit aan, een soort cardiofitness, maar dan wat minder zwaar. Eerst viel
het met de bijwerkingen van de therapieën
wel mee. Naarmate ze vorderden had ik langere hersteltijd nodig. Na vijf sessies trok ik
het niet meer. Ik kreeg benauwdheidsklachten
en was vaak duizelig. Zelfstandig de straat op
ging niet meer. Mentaal was dat enorm belastend. Gelukkig had ik enorme steun aan mijn
partner. Daarnaast heb ik psychologische hulp
gezocht bij een centrum dat daarin gespecialiseerd is: het Ingeborg Douwes Centrum. Dat
heeft me wel geholpen. Eind oktober vorig
jaar heb ik mijn laatste kankerbehandeling
gehad. Dat is best kortgeleden. Sindsdien ben
ik opnieuw gestart met fysiotherapie en haptotherapie. Aanvankelijk was dat voor een
behandeling van klachten. Vanaf januari doe
ik bij de fysio ook echt weer sportoefeningen
met toestellen. Daarmee ga ik voorlopig ook
door. Dat wil niet zeggen dat ik klachtenvrij
ben, hoor. Ik heb nog best veel pijnklachten
en ook de duizelingen steken nog af en toe de
kop op. De ene dag krijgt een vier, de andere
een zeven. Als ik terugkijk naar de laatste vijf
maanden dan voel ik me nu een stuk beter dan
toen. Maar aan dat perspectief moet ik mezelf
wel steeds herinneren.’

van Borstkankervereniging Nederland

‘Na vijf sessies
moest ik stoppen met
de oncofitness’
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Gegevens over
borstkankerzorg
moeten voor iedereen
beschikbaar zijn
Monitor Borstkankerzorg

De Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse
Federatie van Universitair Medische
Centra (NFU) vroegen ziekenhuizen in
januari 2019 te stoppen met de Monitor
Borstkankerzorg en het bijbehorende
roze lintje. Jaarlijks wordt de Monitor
zo’n 53.000 keer geraadpleegd.
Eén ding is zeker: BVN blijft zich
ervoor inzetten dat gegevens over
borstkankerzorg in ziekenhuizen voor
iedereen toegankelijk blijven.
Tekst: Deborah Ligtenberg

W

il je weten of er een hulpprogramma lymfoedeem is in een ziekenhuis? Of hoe het zit met het aanbod
op het gebied van diagnose en nazorg? En
– heel belangrijk – wat andere borstkanker‑
patiënten van de zorg rondom borstkanker
vinden? Dan kun je de Monitor Borstkankerzorg van BVN raadplegen. Dit is een website met informatie over borstkankerzorg
in Nederlandse ziekenhuizen. Op Monitorborstkankerzorg.nl staat niet alleen welke
borstkankerzorg aanwezig is, maar ook per
ziekenhuis wat de ervaringen van patiënten
zijn. Al deze informatie is gebundeld in de
Monitor en helpt mensen met borstkanker bij
het maken van een keuze voor een ziekenhuis.
Bij de Monitor hoort het ‘roze lintje’. Om
hiervoor in aanmerking te komen, moet een
ziekenhuis voldoen aan een aantal criteria.
Zoals minimaal honderd nieuw behandelde
patiënten per jaar, de samenstelling van het
mammateam en hoe patiënten de informatievoorziening en begeleiding ervaren hebben.
Kritiek
In januari 2019 riepen de ziekenhuiskoepels
NVZ en NFU hun achterban op te stoppen
met de Monitor en het roze lintje. Volgens

6

BVN-project

#23 - lente 2019

Het blad over borstkanker

hen kost het artsen teveel extra werk en is
het te duur om mee te doen aan de Monitor.
Projectleider Carol Richel (BVN): ‘Wij vinden dit onterecht. Voor de Monitor maken
we gebruik van informatie over borstkankerzorg die toch al wordt vastgelegd. Artsen
hoeven daar dus niets extra’s voor te doen.
Wat betreft de kosten: deelname kost een
ziekenhuis 2.650 euro per jaar. Hiervoor
krijgen zij een waardevol onderzoek naar de
ervaringen van hun eigen patiënten. Als bijvoorbeeld blijkt dat meerdere patiënten met
bepaalde onderdelen van de zorg niet helemaal tevreden zijn, kunnen ziekenhuizen
die verbeteren. Dat komt de borstkankerzorg ten goede. Er zijn elf criteria die door
lang niet alle ziekenhuizen worden gehaald.
Daarmee moedigt de Monitor ziekenhuizen
aan hun zorg te verbeteren.’
Ervaringen van borstkankerpatiënten
Wat de Monitor Borstkankerzorg uniek
maakt, zijn de ervaringen van borstkankerpatiënten die erin zijn opgenomen. Deze
vragenlijst heet ‘PREM, module Mammacare’. PREM staat voor ‘Patient Reported
Experience Measure’. Met andere woorden:
Hoe heeft een patiënt de borstkankerzorg
ervaren? Denk hierbij aan onderwerpen
als informatievoorziening, hoe je wordt
behandeld, gedeelde besluitvorming, aanspreekpunten en psychosociale ondersteuning. Jaarlijks vult bijna de helft van de
nieuwe patiënten deze vragenlijst in.
Deze informatie kunnen ziekenhuizen die
meedoen aan de Monitor Borstkankerzorg
de hele tijd inzien. Dit gebeurt natuurlijk
anoniem, zodat de namen van patiënten
niet bekend worden. Deze informatie kunnen ziekenhuizen gebruiken om de borstkankerzorg te verbeteren.
Resultaten van de Monitor
De Monitor heeft de afgelopen jaren behoorlijk kunnen bijdragen aan verbetering

van Borstkankervereniging Nederland

van de borstkankerzorg. Denk hierbij aan
de samenstelling van het team van specialisten. Mede dankzij de Monitor zitten
nu alle medische disciplines gezamenlijk
aan tafel in het multidisciplinair overleg
(MDO). Ook had de Monitor invloed op
de toename van sneldiagnostiek, waardoor mensen minder lang op onderzoek‑
suitslagen hoeven te wachten en sneller
weten of ze borstkanker hebben. Verder hebben patiënten meer inspraak in
hun behandeling. Dat tegenwoordig in
veel ziekenhuizen een klinisch geneticus
spreekuur houdt ook als er geen afdeling
klinische genetica bestaat, is bijvoorbeeld
een verbetering die BVN met de Monitor
heeft aangejaagd.
Hoe nu verder?
BVN heeft de Monitor Borstkanker zo
georganiseerd dat het ziekenhuizen amper tijd kost. Het enige wat verpleegkundigen moeten doen, is patiënten een
e-mailadres vragen om ze de vragenlijst te
kunnen toesturen. De ervaringen van patiënten maken de Monitor sterk én uniek,
aldus Carol Richel. ‘Als ziekenhuizen
stoppen met de Monitor, blijft BVN ervoor
zorgen dat gegevens over borstkankerzorg
beschikbaar blijven. Deze zijn namelijk
openbaar. Wat we dan alleen wel zouden
missen, zijn de ervaringen van patiënten.
Daarmee onthouden ziekenhuizen borstkankerpatiënten, hun naasten en ook
huisartsen waardevolle informatie. Daarnaast missen ze zelf de feedback over hoe
hun eigen patiënten de borstkankerzorg
ervaren. BVN gaat in elk geval door met de
ziekenhuizen die wél hun informatie willen delen via de Monitor en daarmee het
roze lintje kunnen krijgen. In de Monitor
zal dan natuurlijk ook zichtbaar zijn welke ziekenhuizen niet meer meedoen.’ Op 4
juli 2019 kent BVN voor het negende jaar
op rij roze lintjes toe aan ziekenhuizen.
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Alle criteria vind je op
www.monitorborstkankerzorg.nl

‘De Monitor heeft de
afgelopen jaren behoorlijk
bijgedragen aan betere
borstkankerzorg’

BVN-project
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De huisarts is over het algemeen ons vaste aanspreekpunt in de gezondheidszorg.
Hij kent de patiënt vaak al langer, kent de thuissituatie en de sociale context en kan
hierop inspelen. Hoe is die betrokkenheid van de huisarts bij de borstkankerzorg
geregeld? En wat kan de huisarts eigenlijk voor je betekenen in de diverse behan‑
delfasen van borstkanker?
Tekst: Jac. Janssen ~ Illustratie: Deborah van der Schaaf

Wat kan mijn huisarts
voor me betekenen?
Dit artikel kwam tot stand dankzij de medewerking
van Ariëtte Sanders, huisarts en beleids‑
medewerker NHG, en Monique Stam, huisarts.

→
Deborah van der Schaaf over haar illustratie:
De illustratie geeft de relatie weer tussen de
medische wereld (de witte jas) en de menselijke
kant (het goede gesprek in borduursteken).
De band met je eigen huisarts is meestal
wat vertrouwder.

8 de medische les

‘

D

e patiënt gaat tijdens de behandeling zoveel zieken‑
huis in ziekenhuis uit, dat de behoefte aan zorg
dichter bij huis juist daarna vaak groot is. Het huis‑
artsenteam (de huisarts met assistentes, praktijk‑
ondersteuners en praktijkverpleegkundigen) zou dat dan kunnen
overnemen, maar dit gebeurt niet altijd even tijdig of adequaat,’
zegt huisarts Monique Stam. Voor de overdracht van het ziekenhuis (tweede lijn) naar de huisarts (eerste lijn) bestaat geen
blauwdruk. Soms neemt de huisarts zelf contact op met de pa‑
tiënt, maar hij kan ook denken: laat de patiënt maar even tot rust
komen. En patiënten komen na de diagnose, ondergedompeld in
een stroom van informatie en emoties, niet altijd toe aan een gesprek met hun eigen huisarts. Maar juist in afwachting van elkaar
vallen er mensen tussen wal en schip. Het Nederlands Huisartsen
Genootschap (NHG) adviseert huisartsen daarom vooral contact te houden met een patiënt na de verwijzing vanwege (borst)
kanker. Daarmee zorg je dat je als huisarts meegenomen wordt in
dit voor de patiënt belangrijke proces en behoud je het contact dat
later, bij de nazorg, zo waardevol kan zijn. Er ligt ook een rol voor
de behandelaars in het ziekenhuis. Als het goed is, houdt de specialist de huisarts tijdens het hele proces op de hoogte van de diagnose,
behandelingen en nazorg(plannen) en draagt deze informatie over
bij het ontslag van de patiënt.

Meer samenwerking voor goede kankerzorg dicht bij huis
Steeds meer mensen overleven kanker of leven langdurig met
kanker. Om de stijgende kosten van de tweedelijnszorg te beteugelen én
omdat zorg dichtbij huis voordelen voor de patiënt oplevert zoals laag- F
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laagdrempeligheid en bereikbaarheid, bepleiten de Gezondheidsraad,
het KWF (en ook BVN) en het NHG om een groter deel van de nazorg bij kanker onder te brengen bij de eerstelijns zorgverleners. Bij
de huisarts, de oncologie- en wijkverpleegkundige, de lokale fysioen oedeemtherapeut, de diëtist, de psycholoog of maatschappelijk
werker en de diverse praktijkondersteuners (poh’s) van het gezondheidscentrum dicht bij de patiënt.
Op allerlei plekken ontstaan initiatieven om de patiënt hierin een
beter gestructureerde zorg te bieden. Bijvoorbeeld in de vorm van regionale oncologienetwerken, die vaak ontstaan op initiatief van huisartsen, fysiotherapeuten en oncologieverpleegkundigen. Het doel is
meer continuïteit in de overgang van het ziekenhuis naar de eerstelijn na behandeling voor kanker, en zorg die beter is afgestemd op het
individu. Voorwaarde is goede samenwerking tussen het ziekenhuis
of behandelcentrum waar de patiënt werd behandeld en de huisarts
samen met andere ambulante behandelaars. Ook adequate oncologische scholing van huisartsen is van belang. Persoonlijk contact
tussen medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, huisartsen en praktijkondersteuners, telefonisch of via andere media, wordt
door alle partijen belangrijk gevonden
GRIP en Time Out
In de projecten GRIP en Time Out werken de Nederlandse Federatie
voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de afdeling huisartsgeneeskunde van het Julius Centrum (UMCU) samen. Doel van de
projecten is betere samenwerking tussen ziekenhuis en huisarts, net
na de diagnose en tijdens de behandeling. Aanleiding is dat de patiënt,
na de verwijzing door de huisarts naar het ziekenhuis vanwege (borst)
kanker, tijdens de langere periode van behandelingen de huisarts
vaak uit het oog verliest. En dat terwijl juist die ook goed kan onder‑
steunen bij de therapiekeuze. De gedachte is dat de huisarts, vanwege
de persoonlijke en medische kennis van de patiënt, hiervoor bij uitstek
in de positie is. Ook tijdens de langere periode van behandelingen zou
hij in beeld moeten blijven om patiënten en hun naasten doorlopend te
kunnen begeleiden. Een aantal van de deelnemende patiënten krijgt
in het kader van dit project, na de hectiek van de diagnose in het
ziekenhuis, een ‘time out’-gesprek: een moment van bezinning met
de eigen huisarts vóórdat alle behandelingen beginnen. BVN en
ook huisarts Ariëtte Sanders juichen deze aanpak toe: ‘Begin niet
overhaast met een therapie, want zo’n haast heeft het vaak niet.
Bepreek niet alleen de behandelmogelijkheden maar laat ook psychische en sociale vragen en vragen over werk aan bod komen. Wat
betekent het om voor kanker te worden behandeld?’
In het GRIP-project blijft de huisartsenpraktijk de patiënt doorlopend begeleiden. De eerstelijns oncologieverpleegkundige (EOV)
speelt daarbij een grote rol. Deze bezoekt de patiënt, polst de zorgbehoefte en onderhoudt contact hierover met de huisarts. Na de
behandeling verdelen zij en de huisarts de nazorg.
Zorg van de huisarts per ziektefase
Persoonsgerichte zorg betekent: handelen samen met en op
basis van de wensen van de patiënt die (borst)kanker heeft of heeft
gehad. Wat kunnen huisartsen per fase betekenen voor iemand
met borstkanker?
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Ariette Sanders, huisarts en senior
beleidsmedewerker NHG
Foto: Privé

Fase 1 - preventie en screening
De huisarts ziet als eerste een eventuele
afwijkende uitslag van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Hij is in principe degene
die dit met de patiënt bespreekt en eventueel
doorverwijst naar een mammapolikliniek
voor verder onderzoek. Dat is ook hèt moment
waarop de huisarts met de patiënt kan afspreken om na het bezoek aan de mammapoli voor
onderzoek (met mogelijk een diagnose ‘borstkanker’) terug te komen voor een time-out
gesprek om de consequenties van de voorgestelde behandelingen met elkaar te bespreken.
Fase 2 – de diagnose
Heb je klachten die je niet vertrouwt, dan ga
je meestal naar de huisarts. De belangrijkste
taak van de huisarts is alert zijn op mogelijke kwaadaardigheid naar aanleiding van
een klacht van een patiënt of een voelbare
of zichtbare afwijking. Op basis van de medische geschiedenis van de patiënt en lichamelijk onderzoek schat de huisarts in of hij
iemand voor nader onderzoek moet doorverwijzen naar bijvoorbeeld een mammapoli.
Daarnaast zijn huisartsen vaak bekend met
het familieverhaal van een patiënt en van
mogelijke genetische aanleg: komt er borstkanker in de familie voor? Ook daarbij kun-
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Het juiste gesprek in de juiste spreekkamer
Borstkankervereniging Nederland is samen met NFK
gestart met een project waarin we op zoek gaan naar een
duidelijke omschrijving van die artsen en ziekenhuizen
die voor borstkanker expertzorg bieden: Betekenisvolle
keuzeinformatie voor de juiste spreekkamer. Het project
wordt mede door het Zorginstituut en het ministerie van
VWS gefinancierd. Deze informatie, die moet helpen om
gemotiveerd te kunnen kiezen voor een behandelcentrum,
willen we integreren in het proces van Samen Beslissen
met huisartsen. Samen met het Julius Centrum (UMCU)
en het Nederlands Huisartsen Genootschap zorgen we er
vanaf 2020 voor dat huisartsen patiënten tijdig bereiken,
namelijk na diagnose, maar voor start van de behandeling.
Huisartsen kunnen patiënten dan ondersteunen bij een
bewuste keuze voor een specifiek ziekenhuis.
Dr. Monique Stam, huisarts
Foto: Privé

nen zij dus een eerste signalerende rol spelen.
Het gevaar bestaat dat een huisarts iets niet
verdacht vindt. Bijvoorbeeld doordat de
waarschijnlijkheid op borstkanker laag is,
zoals bij een jonge vrouw die borstvoeding
geeft. Ondanks dat huisartsen al behoorlijk
goed blijken in het herkennen van (borstkanker), blijft er veel aandacht voor klinische
(bij)scholing van huisartsen.
Als er diagnostisch onderzoek is gedaan, dan
ontvangt ook de huisarts de uitslag daarvan.
Of hij een patiënt naar aanleiding daarvan
belt, is afhankelijk van de ernst van de uitslag
en de omstandigheden. Je kunt als patiënt
natuurlijk ook zelf contact zoeken. Voordeel
van de huisarts is dat hij betrokken is, hij
kent je vaak al lang, maar heeft ook voldoende afstand vanuit zijn professie. Dat maakt
hem de aangewezen persoon om de soms
ingewikkelde terminologie van de uitslagen
in begrijpelijke taal te bespreken, evenals de
mogelijke consequenties van de diagnose en
de behandelopties voor jouw persoonlijke
leefsituatie. In zo’n (time-out) gesprek kun
je ook aangeven hoe je in het vervolgtraject
contact wilt houden met je huisarts.
Ook het contact tussen huisartsenpraktijk
en medisch en verpleegkundig specialist
hangt af van de context en de ernst van de
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diagnose. Hoe dan ook ontvangt de huisarts
de uitslag van het multidisciplinair overleg in
het ziekenhuis per brief.
Fase 3 – de behandeling
Het komt regelmatig voor dat patiënten bijwerkingen van bijvoorbeeld chemotherapie
vooral in het ziekenhuis bespreken en laten
behandelen. De patiënt die doodziek van de
chemo thuiskomt, denkt op zo’n moment
vaak niet aan de huisarts.
Een deel van de huisartsen is bovendien afwachtend. De patiënt zit in de ‘mallemolen
van behandelingen’ en de huisarts denkt: ‘ik
dring me niet op. En anders weet de patiënt

Juist de huisarts kan
extra steun zijn bij
de behandelkeuze omdat
hij vaak iemands
medische en persoonlijke
achtergrond kent
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me te vinden.’ Ook laten huisartsen het contact afhangen van de omvang van het netwerk van een patiënt en de aan- of afwezigheid van mantelzorg.
Hier bestaat dus het risico dat een patiënt de
huisarts lange tijd niet spreekt, terwijl het
wel verhelderend of ondersteunend kan zijn
om twijfels over behandelingen of bijwerkingen nog eens met de huisarts te bespreken,
bij wijze van vertrouwd klankbord. Hoe beter de huisarts op de hoogte blijft tijdens de
hele behandeling, des te waardevoller zijn rol
tijdens de nazorg. Het advies voor huisartsen
en patiënten is daarom: probeer het contact
te houden tijdens alle behandeling(en).
Fase 4 - nacontrole en nazorg
Problemen ná de behandeling van kanker
worden onderschat. Naast periodieke controle voor de opsporing van mogelijke nieuwe
tumoren gaat het vooral om nazorg rondom
fysieke problemen of klachten zoals aanhoudende vermoeidheid, pijn, concentratieproblemen, seksuele problemen en om psychosociale zorg. Beide zaken vonden traditioneel
plaats in het ziekenhuis. Maar een proef uit
2016 toont dat dit deels ook goed door de
huisarts (en de oncologisch verpleegkundige in de wijk) uitgevoerd kan worden, mits F

de medische les

11

huisartsen hun oncologische kennis op peil
hebben. Het soort en de intensiteit van de
klachten verschillen enorm per patiënt, dat
maakt maatwerk bij nazorg zo belangrijk.
Een punt van aandacht is dat huisartsen onder chronische tijdsdruk werken waardoor
het hen geregeld niet lukt om iedere patiënt
voldoende aandacht te schenken.
Gelukkig kan de (ex-)patiënt ook gebruikmaken van andere ‘hulptroepen’ zoals de wijkverpleegkundige, de praktijkondersteuners
huisarts-somatiek (poh-s), de poh-ggz voor
psychische ondersteuning, de huid- en de
oedeemtherapeut, de arbo-arts, en de maatschappelijk werker, inloophuizen, patiëntenverenigingen, de diëtist en de apotheek. De
huisarts is hier de spin in het web, die weet
bij wie je met welke klacht kunt aankloppen.
Zoals gezegd lopen er allerlei initiatieven
om de zorg in het ziekenhuis en de zorg erna
beter op elkaar te laten aansluiten. De ideale nacontrole- en zorg kan per persoon verschillen, de een wil in het ziekenhuis blijven,
de ander liever naar de huisarts. Een invulling die voor iedereen werkt, is nog niet gevonden. Realiseer je dat je als patiënt zelf de
belangrijkste schakel bent tussen de eersteen tweedelijnszorg en dat het belangrijk is
om stil te staan bij wat jij belangrijk vindt in
de nacontrole en nazorg. Dat kun je tijdens
(of na) de behandeling doen in overleg met
de verpleegkundig of medisch specialist in
het ziekenhuis. Er is ook een keuzehulp voor
patiënten om de inrichting van de nazorg te
helpen bepalen (zie Meer informatie). Die
keuze kun je overigens gedurende het (vaak
jarenlange) nazorgtraject aanpassen. Waar
de nacontrole en nazorg ook plaatsvinden,
cruciaal hiervoor zijn goede afstemming op
jouw wensen en heldere afspraken tussen
specialist en huisarts en tussen oncologieverpleegkundige en praktijkondersteuner.
Fase 5 - palliatieve zorg
Als je weet dat je niet meer beter wordt,
heeft palliatieve zorg ‘als doel om het leven
draaglijker en comfortabeler te maken, door
lijden te voorkomen of te verlichten. De zorg
kan weken, maanden of jaren duren. Palliatieve zorg is niet gericht op genezing (www.
kanker.nl)’, maar wel op het zo veel mogelijk
remmen van de groei van uitzaaiingen. Palliatieve zorg is geen synoniem voor zorg in
de laatste levensfase (terminale zorg).
Als er in de palliatieve fase systemische the-
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Realiseer je dat het belangrijk is om stil te
staan bij wat jij als patiënt belangrijk vindt
in de nacontrole en nazorg

rapie en/of radiotherapie gegeven wordt,
dan is ook hier nauw overleg tussen huisarts
en de zorgverleners in het ziekenhuis van
belang. Hoe beter dat overleg en hoe beter
de relatie tussen arts en patiënt, des te individueler de palliatieve zorg. Heel mooi dus
als oncologen het gesprek tussen huisarts
en patiënt (en gezinsleden) stimuleren. In
een Landelijke richtlijn Eerstelijnssamenwerking (LESA, zie site NHG) is vastgelegd
hoe de palliatieve zorg thuis wordt verdeeld
tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen.
De laatste fase is de terminale zorg. De
meeste huisartsen willen hierbij worden betrokken. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat
vanuit het ziekenhuis een hospiceopname
wordt geregeld terwijl de betrokken patiënt
liever thuis zijn laatste tijd doorbrengt.
Contact tussen specialist en huisarts is
ook handig voor goede symptoombestrijding (vaak pijn) bij de terminale zorg. Voor
patiënten en naasten geldt: als de huisarts
geen contact opneemt, neem dan vooral zelf
het initiatief en bespreek altijd wat jouw
wensen, zorgen en vragen zijn.

Meer informatie
F www.borstkanker.nl/rol_huisarts
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Praktijkvoorbeeld Kortenhoef
‘Ik trek wel aan de bel als het nodig is.’
Huisarts Monique Stam herinnert zich die
afspraak met haar eigen huisarts toen zij
zelf borstkanker kreeg, maar was te moe
om zelfs maar hulp te vragen.
Nu runt zij met haar praktijk een project
om patiënten op gecoördineerde manier
betere nazorg en nacontrole te verlenen.
Ze volgt hierbij de Richtlijn detectie psycho‑
sociale zorg na kanker, opgesteld door
IKNL en Oncoline. De huisartsen van de
praktijk werken samen met onder meer
de praktijkondersteuner huisarts-ggz. Ze
maakten een lijst met alle regionale zorg‑
verleners voor mensen met of na kanker.
Ook zoeken de huisartsen naar een goede
samenwerking met oncologieverpleeg‑
kundigen en specialisten uit het Tergooi
ziekenhuis, vooral in de overdracht van de
zorg. Samen willen ze de psychosociale
zorg verbeteren en voorkómen dat de
patiënt in een gat valt. Patiënten vinden
het fijn dat hier aandacht voor is. ‘Som‑
migen willen net na de behandelingen
nog even geen aanvullende zorg hebben’,
vertelt Monique Stam. ‘Anderen hebben
die behoefte al vlak na de diagnose en
kunnen na een paar gesprekken met onze
poh-ggz weer vooruit. Het is belangrijk
dat we patiënten actief laten weten dat ze
altijd bij ons, dicht bij huis, terechtkunnen.’
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Een pijnlijke schaduwplek
Tien jaar geleden is het dat de vrouw van Sander Bongers de diagnose borstkanker kreeg.
Hun tweelingdochters waren toen 9 jaar. Hoe langer het geleden is, hoe meer vertrouwen
Sander heeft dat het goed blijft gaan. Al weet je het nooit zeker…
Tekst: Esther Smid ~ Foto: Martijn de Vries

‘Borstkanker heeft ook bij mij een litteken achtergelaten. Het is een
pijnlijke schaduwplek die beïnvloedt wie ik ben zonder dat ik daar
grip op heb. Daarom is het goed om er af en toe over te praten, al is
het met tegenzin. Op 5 november 2018 was het tien jaar geleden dat
geheel onverwachts onze wereld instortte. Die eerste weken herinner ik me als een achtbaan van emoties, die maar niet ophield. Het
moeilijkste was het verdriet en de angst van onze tweelingdochters.
De chemoperiode was een nare tijd, waarin ik Esther zag aftakelen.
De zorg voor ons gezin en de zwarte humor die we deelden, hielden
me overeind. Er waren ook mooie momenten, bijvoorbeeld toen we
ondanks de chemodip samen gingen wandelen en een hertje zagen

‘De zorg voor ons gezin en de zwarte
humor hielden me overeind’
van Borstkankervereniging Nederland

lopen. Het werd me in die periode nog duidelijker dat het in het
leven gaat om genieten van kleine dingen en mooie ervaringen.
Mijn vrienden en de collega’s op de middelbare school waar ik
werk, waren erg meelevend. In die tijd ging ik vaak naar de klimhal,
waar ik het juist niemand vertelde. Het was fijn om een plek te
hebben waar ik niet over borstkanker hoefde te praten. Na de
behandelingen organiseerden we een groot feest om het leven te
vieren, dat was fantastisch. We stellen sindsdien leuke dingen zo
min mogelijk uit, het leven is nu. We hebben veel moeten aanpassen door de borstkanker. Esther is lichamelijk minder sterk, mag
niks meer tillen en had een paar jaar last van stemmingswisselingen door hormoontherapie. Ik ben tegenwoordig veel in mijn atelier
waar ik lampen, instrumenten en meubels maak van gevonden materialen. Daar zijn de nare herinneringen waarvoor ik het liefst wil
vluchten niet aanwezig en ben ik volledig in het hier en nu.’
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Partner van
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Anouk Veenink overleed 2,5 jaar geleden aan borstkanker. Op haar sterfbed
vroeg zij of haar partner Hans, haar zus Sharon en Hans’ zus Debbie goed op
elkaar wilden letten. Geen probleem. De drie trokken toch al veel met elkaar op.
Tekst: Trea Scholten ~ Foto’s: Suzanne Blanchard

Anouk heeft onze
relatie zoveel hechter
gemaakt

N

a het overlijden van Anouk werd
die band alleen maar hechter. Ze
vinden troost bij elkaar, reizen
samen en houden de herinneringen aan Anouk levend. Met elkaar. En met
een hechte vriendengroep. ‘Het is fijn dat we
Anouk met zoveel mensen kunnen delen,’
vertelt Hans Fonke. ‘Toen duidelijk werd dat
Anouk nooit meer beter zou worden, hebben
we alles besproken. Anouk wilde dat ik – na
haar overlijden - weer gelukkig zou worden.
Ik vond dat best een bizarre uitspraak. Ik
verloor de liefde van mijn leven. Hoe zou ik
dan ooit weer gelukkig kunnen worden? Het
gekke is, dat lukt best aardig. Stapje voor
stapje en met hulp van haar zus Sharon, mijn
zus Debbie en onze vriendengroep.’
Nieuw huis
Een van de belangrijke stappen die Hans
vorig jaar nam, was verhuizen. Terug naar
de woonplaats waar hij opgroeide. Hans:
‘In ons huis in Vleuten lagen teveel pijnlijke herinneringen. Het huis was ook veel te
groot voor mij alleen. We hadden het ooit
gekocht omdat er misschien kinderen zouden komen. Het nieuwe huis past mij beter.
Kleiner. En knusser.’
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Debbie is blij dat haar broer Hans bij haar
om de hoek woont. Debbie: ‘We zijn allebei
nachtvlinders en het gebeurt regelmatig
dat ik ’s avonds even aanwaai. Dan drinken
we een kop thee en kletsen we wat.’ Anouks
zus Sharon was in het begin minder blij met
Hans’ beslissing: ‘Anouk heeft zoveel moeite gedaan om het huis voor Hans te behouden. Hij gooide dat allemaal overboord. Met
dat huis verdween voor mij weer een stukje
Anouk. Maar ik begreep het wel. Het is fijn
dat we het met elkaar konden bespreken. Gelukkig is Anouk in het nieuwe huis aanwezig
met haar kleurrijke schilderijen van Afrikaanse landschappen en dieren.’
Dol op reizen
In 2009 kreeg Anouk de diagnose borstkanker, ze was 28. Een periode van operaties,
chemo’s, bestralingen en hormoonkuren
volgde. In 2011 leek ze schoon. Die opluchting was slechts van korte duur. In 2013
kwam de borstkanker terug. Weer volgde
een onzekere periode. Hans en Anouk besloten in al die onzekere jaren zoveel mogelijk
plezier uit het leven te halen. Hans: ‘We waren dol op reizen. Toen Anouk in 2010 klaar
was met de chemo’s vertrokken we naar
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Vietnam en Laos. De jaren daarna reisden
we naar Thailand en Costa Rica. Haar laatste
jaar trokken we door Botswana, Zuid-Afrika
en Namibië. Totdat het echt niet meer ging.’
Op safari
Reizen doet Hans nu met Debbie en Sharon.
Debbie: ‘Hans wilde de eerste sterfdag van
Anouk niet in Nederland zijn. Het was zo’n
bewogen jaar geweest. Hij vroeg of we zin
hadden om mee te gaan. We vertrokken
voor drie weken naar Zanzibar. Een luier‑
vakantie. Lekker eten en wijntjes drinken.
Niet teveel ondernemen en mooie herinneringen ophalen.’ Die reis beviel en afgelopen
najaar trokken ze drie weken rond in Botswana en Zuid-Afrika. Hans: ‘Het was een reis
die ik deels met Anouk gemaakt had. We wilden die ooit nog overdoen. Dat hebben we nu
met zijn drieën gedaan.’
Hechte vriendengroep
Debbie, Hans en Sharon doen veel dingen
samen. Sharon: ‘Dat was al zo toen Anouk
nog leefde. Ik ging vaak met Hans naar festivals en concerten. Soms met zijn tweeën,
soms met vrienden. Hans heeft een hechte
vriendengroep. Al vanaf zijn puberteit. Later F

Het blad over borstkanker

‘Had die chick toch maar
mooi even een luipaard
voor ons geregeld’

Van links naar rechts: Sharon, Debbie en Hans

‘Anouk is overal.
Van Rome tot Porto en van
Zanzibar tot New York’

werd het ook de vriendengroep van Anouk
en mijn vriendengroep. Het is fijn dat zij er
ook altijd voor Anouk waren. We trokken de
laatste maanden van Anouks ziekbed intensief met elkaar op. Toen Anouk ’s avonds laat
overleed, kwamen zij allemaal om met ons te
rouwen. Dat was intens verdrietig en tegelijkertijd fijn.’
Anouk overleed op 22 september 2016, nadat
zij negen dagen liefdevol in een hospice was
verzorgd. Hans: ‘Ik wilde haar zo lang mogelijk thuis houden, maar het ging niet meer.
Het werd te zwaar. Achteraf ben ik blij dat ze
naar het hospice kon. Die laatste dagen was
ik weer partner in plaats van ziekenverzorger. Anouk overleed toen ik thuis zat. Ik heb
mezelf ingeprent dat dat niet erg is. Ze heeft
haar eigen weg gekozen. Sharon en Debbie
waren er wel. Ze was niet alleen.’
Aanloopzus
Na de dood van Anouk is het contact tussen
Hans, Debbie en Sharon intenser geworden.
Sharon: ‘Debbie noemt mij altijd gekscherend “aanloopzus”. Een fijn familiegevoel.
Dat is belangrijk voor mij. Anouk is mijn
enige zus. Als mijn ouders er op een dag niet
meer zijn, heb ik geen bloedfamilie meer.’
De vriendschap tussen de drie en de hechte
vriendengroep maken het verlies van Anouk
lichter. Die vrienden zijn er ook voor de ouders van Anouk. Sharon: ‘Ik geloof dat mijn
ouders pas op de begrafenis begrepen – toen
ze zagen dat de kistdragers onze vrienden
waren - hoe hecht we met elkaar zijn. Mijn
ouders nodigen sommige vrienden ook wel
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eens uit voor een avondje. Heel waardevol.
Voor hen, omdat ze nieuwe verhalen over
Anouk horen, maar ook voor de vrienden die
verhalen over Noukie horen.’
Anouk is overal
Sharon, Hans en Debbie zijn ervan overtuigd
dat hun vriendschap blijft. Ook als Hans een
nieuwe relatie zou krijgen. Daar is, volgens
Hans nog geen sprake van. Debbie: ‘Kunnen we in ieder geval voorlopig samen op
vakantie blijven gaan.’ Hans: ‘Zeker weten,
dat is mij veel te dierbaar!’ Tijdens die reizen
nemen de drie altijd een beetje as mee van
Anouk. Om uit te strooien. Dat deden ze ook
tijdens hun laatste reis naar Botswana. Debbie: ‘We hadden de as uitgestrooid en zeiden
lachend dat het tof zou zijn als Anouk nu een
troep leeuwen of een luipaard zou sturen. Ik
had nog nooit een luipaard gezien. Ineens
stond íe daar: de luipaard. Had die chick toch
mooi even geregeld. Hans: ‘Anouk is overal.
Van Rome tot Porto en van Zanzibar tot New
York.’ Anouks vader houdt alles in een Excelbestand bij. Sharon: ‘Hij wil precies weten
waar en hoe laat we de as uitgestrooid hebben. Het liefst inclusief GPS-locatie en met
een paar foto’s erbij.’

‘Die laatste dagen
was ik weer partner
in plaats van
ziekenverzorger’

Behoefte aan meer informatie?

Op F www.ipso.nl staat een overzicht van
inloophuizen en psycho-oncologische centra
die hulp verlenen aan mensen met kanker en
hun naasten.
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Wat je moet
weten over
commerciële
DNA-tests

H

et is natuurlijk best grappig; via
een eenvoudige DNA-test die je gewoon thuis doet, ontdekken waar je
voorouders vandaan komen. Of neem een
beetje wangslijm van je baby en in een
commercieel laboratorium wordt uitgezocht welke karaktertrekken je kleintje
heeft. Op het eerste oog lijkt het vrij onschuldig, maar het is onvoldoende duidelijk wat bedrijven die de commerciële tests
aanbieden met het verzamelde DNA, en
dus privéinformatie, doen.
De test getest
Daarnaast is er een belangrijk ander aspect: als het gaat om opsporing van foutjes (mutaties) in het DNA die erfelijke
aanleg voor kanker veroorzaken, zijn de
tests onbetrouwbaar. Neem de volgende casus: Dorien weet al vijftien jaar dat
ze drager is van een BRCA 1-mutatie, die
een risico van 60 tot 80 procent geeft op
borstkanker en 35 tot 45 procent op eierstokkanker. Bij wijze van experiment deed
ze vorig jaar de DNA-test van het bedrijf
iGene. Volgens het iGene-genenpaspoort
had Dorien een 34 procent lagere kans op
borstkanker dan doorsnee vrouwen. Met
andere woorden: de BRCA-mutatie – die
er wetenschappelijk bewezen toch echt
was – werd niet gevonden. Marc van Mil
is DNA-docent aan het UMC Utrecht.
Hij kent Dorien en de test was hun gezamenlijke idee. ‘We wilden eigenlijk eens
kijken hoe de counseling rondom dit
soort testen gaat. Nou, die is er dus niet.

van Borstkankervereniging Nederland

De laatste jaren schieten ze als
paddenstoelen uit de grond;
commerciële bedrijven die DNA-tests
aan consumenten aanbieden. Volgens
de Vereniging Klinische Genetica
Nederland (VKGN) zijn deze doe-hetzelf-tests geen goede manier om uit te
zoeken of je erfelijke aanleg hebt voor
borstkanker.
Tekst: Deborah Ligtenberg

Je krijgt de uitslag via de iGene-app, er is
geen advies over hoe je met een uitslag
moet omgaan en of je misschien naar een
arts moet.’ De VKGN heeft het voorval
van iGene gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Volgens
de VKGN zijn dergelijke testen in strijd
met de Wet op het Bevolkingsonderzoek
(WBO) en de Wet bijzondere medische
verrichtingen (Wbmv). De uitkomst van
deze melding is nog niet bekend.

doen: je hoeft niet naar het ziekenhuis en
de kosten zijn mogelijk lager. DNA-onderzoek in het ziekenhuis gaat namelijk altijd
ten koste van het eigen risico van 385 euro
per jaar. Als je een commerciële test doet
van een kleine 200 euro en er wordt geen
mutatie gevonden waarvoor je alsnog naar
een arts moet, dan hou je mooi een flink
bedrag in je zak. Marc van Mil: ‘Ik schrik
hiervan. Inmiddels is voldoende gebleken
dat deze commerciële testen ongeschikt
zijn om dit soort mutaties op te sporen.’

Dit kan echt niet
Marieke van Dooren is klinisch geneticus in het ErasmusMC en vicevoorzitter
van de VKNG. ‘Kennelijk krijgen mensen
soms onterecht een geruststellende boodschap. Dat is heel gevaarlijk. Stel dat tegen
je wordt gezegd dat je geen BRCA-mutatie
hebt, maar je hebt hem toch en wordt ziek?
Dat kán toch niet?’ Marieke zegt te weten
waar het mis gaat. ‘De meeste commerciële bedrijven die DNA-onderzoek aanbieden, doen een test waarbij slechts delen
van het DNA worden bekeken. Een mutatie zal maar net zitten op een plek op het
gen waar zij niet kijken. Dan wordt deze
dus niet ontdekt. Wél wordt er gezegd dat
je geen verhoogd risico hebt op borstkanker. Dat kan echt niet.’
In de besloten Facebookgroep BRCA en
Chek2 NL en BE die wordt beheerd door
leden van Oncogen, is de commerciële
DNA-test zo nu en dan onderwerp van gesprek. Genoemde argumenten om deze te
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Meer informatie over familiaire en
erfelijke borstkanker
F www.brca.nl
Fw
 ww.borstkanker.nl/erfelijkheid-enborstkanker
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Pareltjes
In deze rubriek vind je mooie initiatieven en leuke spullen. Deze keer
vooral voor meer rust en meer energie. Laat de lente maar komen!
Stuur je eigen pareltjes op naar redactie@borstkanker.nl,
@borstkanker of facebook.com/borstkanker.

1

2
5

4

3

6

1 
Grip op je situatie
Ook als je geneest van kanker ben je er nog niet
klaar mee. Waar krijg je (weer) energie van?
Wat wil je niet meer? Wie wil je graag dichtbij je
hebben? Met dit doe-boek breng je in kaart hoe
het in elke fase met je gaat en hoe je meer grip
op je situatie kunt krijgen. Mariette van Hooff,
F www.BBPublishers.nl, € 23,75
2 
Zonder handleiding
Uitgezaaide borstkanker tast niet alleen je lichaam
aan, maar je hele zijn. Kwaliteit van leven klinkt zo
mooi, maar Judith Mulder merkte dat zij wat dat
betreft alles zelf moest uitvinden. Je komt zonder
handleiding in de wachtkamer te zitten, zeg maar.
Judith pleit voor meer psychologische ondersteuning.
‘Zonder handleiding in de wachtkamer’, Judith
Mulder, Brave New Books, € 18,- (waarvan € 3,naar het Ingeborg Douwes Centrum gaat).
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3 
Kanker doet veel met je
Ruim 86% procent van de patiënten met kanker
in Nederland krijgt tijdens of na de behandeling
te maken met vermoeidheid, angst, somberheid,
problemen met de relatie of financiën. En toch
zoeken veel mensen geen hulp, terwijl het ze zou
kunnen helpen. Op ‘Kanker doet veel met je’ lees
je in gewone taal wat psychosociale klachten zijn,
hoe je erover kunt praten en welke hulp er is.
F www.kankerdoetveelmetje.nl
4 
H ier word je toch vrolijk van?
‘Bij lekker eten hoort voor mij ook een leuk
gedekte tafel, daar geniet ik iedere dag van,’ zegt
kookboekenauteur, kok en illustrator Yvette van
Boven. Sinds kort sieren haar blije illustraties ook
een servieslijn, van porselein en bamboe. Twee
bamboe bekers voor € 13,-.
F www.klevering.nl/shop
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5 
Doe jij mijn boodschappen?
Gaan we daarna de kroeg in!
Met de app ‘AYA Match’ van het Nationaal ‘Jong en
Kanker’ Platform (aya4net.nl) kun je op een speelse
manier laten weten wat jou helpt, hoe je je voelt
en waar je behoefte aan hebt. Zo houd je familie
en vrienden betrokken. Zo kun jij tijdens je ziekte
gewoon vriend/in, studiegenoot, familielid, collega
et cetera blijven. Je vindt de app en een evaluatie
ervan op
F www.borstkanker.nl/online-ondersteuning
6 
Slapen is niets doen
Slapen is lekker, gezond en belangrijk. Niet voor
niets brengen we een flink deel van ons leven in
bed door. Maar wat als je niet kúnt slapen, terwijl je
zo verlangt naar een weldadige nachtrust? ‘Slapen
is niets doen’, Aline Kruit, Uitgeverij Lucht bv, € 16,95
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7 
Voor stresskippen en chaoten
Het leven is niet altijd zinvol en zen. Esther Mostert
laat in ‘Leven voor gevorderden’ zien hoe iedereen
die op zoek is naar een rustig en evenwichtig
bestaan elke dag de techniek van mindfulness kan
toepassen. Het boek is juist voor de stresskippen,
chaoten, excuusklanten en paniekvogels onder ons.
Esther Mostert, Uitgeverij Lucht, € 20,8 
Feesthoedjes
Supergezellig cadeaupapier met feesthoedjes.
Cadeautjes worden er nog leuker van! Je kunt
er natuurlijk ook je eigen boeken mee kaften of
doosjes vol herinneringen ermee beplakken.
F www.studiozomooi.nl/cadeaupapierfeesthoedjes.html. Een rol van 1m kost € 1,50.

van Borstkankervereniging Nederland
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9 
Ben je het zat om altijd moe te zijn?
Als je last hebt van kanker-gerelateerde
vermoeidheid ben je waarschijnlijk geestelijk
en lichamelijk uitgeput. De video’s, uitleg en
dagelijkse tips op de nieuwe app Untire helpen die
vermoeidheid verminderen. De app en een evaluatie
ervan vind je vanaf juni ook op
F www.borstkanker.nl/online-ondersteuning.
Gratis via App Store of Google Play Store,
F https://untire.me
10  
Fris en fruitig
Het schijnt dat je met deze vloeibare zeep alles kunt
wassen: je haar, je lijf en je gezicht, maar ook de (af)
was en je kat of hond. Fairtrade, biologisch, vegan,
milieuvriendelijk en niet op dieren getest. Maar het
fijnste: hij ruikt zo lekker! € 12,95. Onder andere bij
F www.dille-kamille.nl
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11 
Pluk een roos
… zet hem op je hoed, dan ben je morgen weer
goed! Dit is een ouderwets kinderrijmpje. Maar
er zit wat in, veel mensen worden blij van
bloemen. Verwen jezelf bij de dichtstbijzijnde
bloemenstal, ga naar een pluktuin of pluk online,
helemaal makkelijk. Suggesties:
F www.pluktuinen.nl, F www.bloomon.nl.
12 
Van K naar Beter
Die gewaagde ondertitel en het uiterlijk van de
Routeplanner door de jungle van kanker zeggen
genoeg. Met verve pakt Evelien van der Werff het
onderwerp borstkanker op een praktische manier
aan en helpt zo je eigen route uit te stippelen.
‘Kanker overkomt je. Daar kan je niks aan doen.
Maar je gedachten, gevoelens en gewoontes zijn
wél te beïnvloeden …’ € 20. Inkijkexemplaar op
F www.evelienvanderwerff.info
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De ontwikkelingen op het gebied van borstreconstructie gaan snel. Artsen houden
steeds meer rekening met de voorkeur van de vrouw zelf. Daarbij dragen ook
technische en wetenschappelijke vooruitgang bij aan een beter resultaat.

B

Tekst: Mirjam Bedaf ~ Illustratie: Van Lennep

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van
dr. Henriette Kroese - plastisch en reconstructief
chirurg Rijnstate Ziekenhuis, dr. Marc Mureau –
plastisch en reconstructief chirurg Erasmus MC
en voorzitter van de NVPC, dr. Stefania Tuinder
- plastisch en reconstructief chirurg Maastricht
UMC+, dr. Leonie Woerdeman - plastisch en
reconstructief chirurg Antoni van Leeuwenhoek.

orstreconstructie
Bij ongeveer dertig tot veertig procent van
de mensen die te maken krijgt met borstkanker of door erfelijke factoren een verhoogd risico heeft op borstkanker wordt
de hele borst verwijderd *. Dit heet een
borstamputatie. In dat geval kun je kiezen voor een borstreconstructie. Als je dat
wilt, wordt het dan een directe of een uitgestelde reconstructie? Met lichaamseigen
materiaal of met een siliconenprothese? Je
kunt er ook voor kiezen om geen borstreconstructie te laten doen, met eventueel
een uitwendige prothese. Om je te helpen
kiezen, heeft BVN online een uitgebreid
‘Dossier Borstreconstructie’ (zie kader)
samengesteld. In dit artikel lichten we een
aantal nieuwe ontwikkelingen nader toe.
Reconstructie met eigen weefsel
‘Dankzij microchirurgie kunnen we weefsel binnen het lichaam verplaatsen, door
ervoor te zorgen dat de doorbloeding van
het verplaatste weefsel wordt hersteld
door kleine bloedvaten aan elkaar te hechten’, vertelt dr. Marc Mureau, plastisch en
reconstructief chirurg in het Erasmus MC
en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC).
Werd bij een borstreconstructie met
eigen weefsel in de jaren ‘80 nog buikweefsel inclusief de rechte buikspieren
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(TRAM-techniek) gebruikt, tegenwoordig
wordt vooral de zogenoemde DIEP-lap
methode gebruikt, waarbij alleen huid,
vet en bloedvaten worden verplaatst naar
de borst. Als er te weinig vet in de buik
aanwezig is, kan ook vetweefsel van de bil
(SGAP/IGAP en sc-GAP) of van de binnen‑
zijde (TUG), achterzijde (PAP) of buitenzijde (LTP) van de dij worden gebruikt.
Omdat deze laatstgenoemde technieken
minder vaak worden toegepast, wordt de
vrouw zo nodig naar een ziekenhuis met
expertise verwezen.
Vroeger werd vaker dan nu de rugspier gebruikt voor een reconstructie zonder prothese. Tegenwoordig wordt deze methode
met name toegepast als er te weinig huid
is overgebleven of als de huid en onderliggende borstspier van slechte kwaliteit zijn.
Bijvoorbeeld na bestraling, of als ook de
grote borstspier tijdens de borstamputatie
is weggehaald.. ‘Deze LD-lapmethode met
de rugspier is zeker nog niet afgeschreven
en onder meer eerste keus bij vrouwen met
bijkomende ziektes of een stollingsprobleem waardoor een complexe en lange
ingreep niet mogelijk is. Ook bij een mislukte eerdere reconstructie, of bij vrouwen
met een borstsparende operatie waarna
je de borst deels reconstrueert wordt de
rugspier ingezet’, aldus Mureau.

Het blad over borstkanker

Dr. Henriette Kroese, plastisch
en reconstructief chirurg
Foto: John Voermans
Dr. Stefania Tuinder, plastisch
en reconstructief chirurg
Foto: Maastricht UMC +

Lipofilling
Lipofilling is een techniek waarbij vet bijvoorbeeld uit de buik of dij wordt weggezogen en op een andere plek weer ingespoten.
Na een borstreconstructie wordt lipofilling
gebruikt om het esthetische resultaat te
verbeteren of pijnklachten te verminderen. Lipofilling na een eerdere reconstructie
wordt onder strikte voorwaarden vergoed
door de zorgverzekeraar.
Daarnaast is ook volledige borstreconstructie met lipofilling mogelijk. Bij lipofilling is
de kans op complicaties kleiner in vergelijking met een borstoperatie en je hebt geen
groot litteken.
Deze techniek wordt alleen nog vergoed
door de zorgverzekering in het kader van de
zogenaamde BREAST-studie. ‘Er lijken gemiddeld vier ingrepen nodig te zijn om met
lipofilling tot een volledige borst te komen’,
vertelt Mureau.
De techniek wordt al langer gebruikt om de
kwaliteit van door bestraling beschadigd

Dankzij microchirurgie
kunnen sommige
vormen van lymfoedeem
voorkomen worden
van Borstkankervereniging Nederland

weefsel te verbeteren. ‘De stamcellen uit het
vetweefsel en de stoffen die zij produceren
verbeteren de doorbloeding en kwaliteit van
het weefsel. De borst wordt hierdoor minder
hard, dus soepeler en gaat minder pijn doen.
Zelfs wonden die niet goed genezen, reageren goed op lipofilling, iets wat al langer bekend is vanuit de brandwondchirurgie.’
Techniek
Mureau noemt verder een aantal ontwikkelingen binnen de (micro)chirurgie zelf die
op korte termijn relevant kunnen worden
voor borstoperaties. Zo zijn er inmiddels
3D-operatiemicroscopen, waarbij de chirurg
op een beeldscherm kijkt en het beeld veel
beter en sterker vergroot kan zien. Dankzij
deze supermicrochirurgie kunnen ook lymfevaten - met een doorsnede van minder
dan 1 mm - aan elkaar worden gehecht, met
een hechtdraad die dunner is dan een haar.
Hierdoor kunnen sommige vormen van
lymfoedeem worden voorkomen en beter
worden behandeld.
Ook robotchirurgie, al langer toegepast bij
bijvoorbeeld prostaatkanker, maakt zijn opwachting in de microchirurgie bij borstoperaties. Het voordeel is dat een robot allerlei
bewegingen kan maken die een mensenhand niet kan en geen enkele trilling heeft,
waardoor uiteindelijk beter, sneller en veiliger kan worden geopereerd.
F
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Dr. Leonie Woerdeman,
plastisch en reconstructief chirurg
Foto: NKI/André Jagt

Gevoel in de borst
Er is tegenwoordig ook meer aandacht voor
behoud van het gevoel in de borst bij een
operatie. Dr. Stefania Tuinder, plastisch
chirurg in het Maastricht UMC+, onderzoekt de mogelijkheden hiervoor. Inmiddels hebben in het Maastricht UMC+ 250
vrouwen een borstreconstructie met een
zenuwreconstructie gehad. Dat gebeurt
door behalve een aantal kleine bloedvaten
ook een zenuw mee te nemen uit het gebied waaruit weefsel voor de borst wordt
gehaald. Vervolgens hecht deze chirurg de
zenuw aan een zenuw in de borst. Op die
manier hebben vrouwen weer enig gevoel
in hun borst terug, al is het zeker niet hetzelfde als voorheen.
‘Op basis van ons onderzoek tot nu toe
lijkt het erop dat hoe beter het gevoel in
de borst, hoe beter de kwaliteit van leven
wordt ervaren’, vertelt Tuinder. Om na te
gaan of gevoel in de borst daadwerkelijk zo
veel verschil maakt, start binnenkort een
door KWF Kankerbestrijding gesubsidieerde studie. Een aantal vrouwen die een
borstreconstructie ondergaan, krijgt wel
of niet een zenuwreconstructie. Het onderzoek is geblindeerd, wat betekent dat de
deelnemers niet weten of ze een zenuwreconstructie krijgen. Tuinder: ‘Dat lijkt een
stapje terug, maar we willen een placebo-effect uitsluiten. Misschien denken vrouwen
dat ze meer gevoel hebben, omdat ze weten
dat ze een zenuwreconstructie hebben gehad.’ Met dit onderzoek komt men erachter
hoe het werkelijk zit.
Tepelbehoud/tepel sparen
Bij een borstamputatie wordt al het klierweefsel in de borst weggehaald. ‘Tot voor
kort was dat vaak inclusief de tepel’, vertelt Leonie Woerdeman, plastisch chirurg
in het Antoni van Leeuwenhoek. ‘Het zou
beter voor het lichaamsbeeld van de vrouw
zijn als we de tepel zouden kunnen behouden.’ Dit is afhankelijk van de kans of er
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tumorcellen in de tepel zitten en van de
inschatting of de tepel na de reconstructie
weer op de goede plaats kan komen.
Er zijn verschillende studies gedaan naar
tepelbehoud. Een paar jaar geleden werd
door de Universiteit van Harvard een belangrijk artikel hierover gepubliceerd. De
boodschap was: de tepel kan gezien worden
als een grens waarlangs je de borstamputatie snijdt. Het komt erop neer dat de chirurg
in het AvL tijdens de operatie een plakje
van de basis van het tepelknopje weghaalt
en een sneltest laat doen. Woerdeman: ‘Als
blijkt dat er geen kwaadaardige cellen in
het biopt zitten, kunnen we ervan uitgaan
dat er verder weg van de basis ook geen
kwaadaardige cellen zitten. Dan kan de
tepel worden behouden.’ Als er wel kwaadaardige cellen worden aangetroffen, verwijdert de chirurg in het Antoni van Leeuwenhoek sinds kort alleen nog het tepelknopje
en niet meer de hele tepel. De tepelhof bestaat namelijk niet uit borstweefsel.
Bestraling na reconstructie
met implantaat
Door radiotherapie na een borstreconstructie ontstaat er vaak een stug kapsel om
de prothese en kan de borst er minder goed
uitzien en klachten geven. Daarom wordt er
als bestraling nodig is na een borstamputatie over het algemeen geen directe borst‑
reconstructie met implantaat uitgevoerd
zoals ook het advies in de Richtlijn Borst‑
reconstructie luidt. Onder andere in het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) en in Tergooi
ziekenhuizen doen ze dit echter sinds 2015
wel. Uit onderzoek van het AvL blijkt name-

Directe reconstructie
met implantaat kan
misschien in de toekomst
wel, ondanks bestraling
#23 - lente 2019

lijk dat van de 58 vrouwen die in het Amsterdamse kankercentrum alsnog toch wel
werden bestraald, slechts 3 procent in de
jaren na de bestralingen een tweede operatie moest ondergaan. Bovendien gaven
de vrouwen hun borst het rapportcijfer 7.
‘Daarom besloten we dat vrouwen die moeten worden bestraald toch – na zorgvuldige
voorlichting – kunnen kiezen voor een directe reconstructie met een prothese’, vertelt Woerdeman. Hoewel de vrouwen nog
enkele jaren moeten worden gevolgd voordat met zekerheid iets kan worden gezegd
over het resultaat op de lange termijn, lijkt
het erop dat de vrouwen tevreden zijn met
hun keuze.‘
Onrust rond implantaten
Er is al langer veel te doen over borstimplantaten. Henriette Kroese, plastisch
en reconstructief chirurg in ziekenhuis
Rijnstate in Arnhem, vertelt dat die onrust
niet helemaal terecht is. ‘Uit Nederlands
onderzoek blijkt weliswaar dat vrouwen
met een borstprothese een verhoogde kans
hebben op een zeldzame vorm van lymfeklierkanker, BIA-ALCL wat staat voor
Breast Implant Associated Anaplastic Large

Het blad over borstkanker

Dr. Marc Mureau,plastisch en reconstructief
chirurg en voorzitter NVPC
Foto: Steven Ensering

Cell Lymphoma. Het komt echter maar heel
zelden voor [volgens de NVPC van 1 op
35.000 vrouwen tot 50 jaar tot 1 op 7.000
vrouwen tot 75 jaar, red.]. En áls het ontstaat, is het meestal goed te behandelen.
Ongeveer 95 procent van de vrouwen die
de ziekte krijgt, geneest’, vertelt ze.
BIA-ALCL kan zich ontwikkelen in het lichaamsvocht en/of het kapsel rondom de
borstprothese. Vrouwen met een borstprothese van wie de borst opeens heel
groot wordt óf die een knobbel hebben in
de borst met de prothese moeten daarom
naar hun huisarts, plastisch chirurg of oncologisch chirurg gaan. ‘Als je hier last van
hebt, betekent dit niet dat je BIA-ALCL
hebt. Deze klachten kunnen ook een andere oorzaak hebben, zoals een infectie.’
Ook kunnen siliconen implantaten klachten geven door prikkeling van het immuun‑
systeem, genoemd ASIA (Autoimmune
Syndrome Induced by Adjuvants). BVN
heeft zich samen met de NVPC hard gemaakt om in zo’n geval de implantaten te
kunnen laten verwijderen. Als er sprake is
van medische noodzaak, wordt dit vergoed
vanuit de basisverzekering. Op dit moment wordt gewerkt aan een protocol dat

van Borstkankervereniging Nederland

omschrijft wanneer sprake is van die medische noodzaak. Kroese geeft aan dat het
bij klachten of veranderingen van de borst
altijd verstandig is om aan de bel te trekken. Na tien jaar vindt vaak een controle
van de prothese plaats. Op dit moment
wordt op initiatief van de NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie) een Richtlijn Borstprothesechirurgie
gemaakt, die naar verwachting begin 2020
verschijnt. Hierin komt ook advies te staan
over nacontrole van borstprothesen.
Op de website van de NVPC is betrouwbare en actuele informatie te vinden over
dit onderwerp en Borstkankervereniging
Nederland heeft op haar site een lijst met
veelgestelde vragen en antwoorden opgenomen (zie kader).

* B ronnen:

F www.borstkanker.nl/chirurgie
F www.kanker.nl/kankersoorten/
borstkanker/behandeling-van-borstkanker/
borstamputatie,
F www.hebon.nl/nieuws/nrc-checkt---keuzevoor-borstamputatie/?id=35

Meer informatie
Dossier Borstreconstructie van BVN
F www.borstkanker.nl/borstreconstructie
Veelgestelde vragen over siliconen
F www.borstkanker.nl/
borstimplantaten
vragen_siliconen_prothesen
BVN hield in januari 2019 een enquête over
ervaringen met siliconen borstimplantaten F www.bforce.nl/wat-jouw-ervaring-metsiliconen-borstimplantaten
Beschikbare keuzehulpen met betrekking tot
borstreconstructie
F www.borstkanker.nl/keuzehulpenborstreconstructie
Meldpunt bijwerkingen van implantaten van het
RIVM F www.rivm.nl/meldpuntbijwerkingen-implantaten
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Bijna tien jaar geleden kreeg Jolanda Klein-Bolkenstijn (51) de diagnose
borstkanker. Wat heeft ze toen meegemaakt? Wat voor invloed heeft dat nog
op haar leven nu? Wat heeft het haar opgeleverd?
Tekst: Esther Smid ~ Foto’s: Suzanne Blanchard

Tien jaar
na borstkanker

Z

e had net drie maanden een nieuwe baan als case‑
manager bij Randstad toen ze de diagnose kreeg. ‘Ik was
kwaad!’ herinnert Jolanda zich. ‘Waarom nou uitgerekend op dat moment? Ik was bezig om samen met mijn
collega’s de afdeling opnieuw op te bouwen. Een ontzettend leuke
en leerzame klus. Ik maakte me de eerste weken na de diagnose
drukker om mijn baan dan om die borstkanker.’

nomen. En toen hoefde ik uiteindelijk toch geen chemo… Ik was
kwaad dat ik er voor niks uitzag als een gabber.’
Jolanda kreeg zeven weken bestraling en vijf jaar hormoontherapie. ‘Die Tamoxifen is een heel klein pilletje, maar ik heb er
enorme last van gehad: gewrichtsklachten, hoofdpijn, dun en
droog haar, en enorme vermoeidheid. Ik voelde me echt een
oude vrouw.’

Serieuze shit
‘Ik weet nog dat ik tegenover de arts zat en alleen maar dacht: wat
een gedoe is dit, ik moet nog werken en boodschappen doen
vandaag! De arts raadde me aan mijn partner te bellen. Mijn
man kwam natuurlijk gelijk naar het ziekenhuis. Toen hij in de
spreekkamer naast me zat, merkte ik dat hij zat te trillen op zijn
stoel. Ik dacht: wat doet iedereen toch paniekerig, ik ben er toch
nog gewoon?’
Het ergste vond Jolanda dat ze het slechte nieuws aan haar vader
en zijn vrouw moest vertellen. ‘Ik zag het verdriet in hun ogen. Je
wilt zoiets helemaal niet vertellen aan de mensen die je zo lief zijn.’
Na twee weken kwam het slechte nieuws ook bij Jolanda binnen.
‘Een arts zei tegen mij: “Als we niks doen, ben je over vijf jaar
dood”. Pas toen dacht ik: oh, dit is serieuze shit. Ik schrok ook van
mijn behandelplan; er moest veel gebeuren…’

Praat over je behandelingen
Na vijf jaar Tamoxifen stopte Jolanda met deze medicijnen, tegen
het protocol in. ‘Mijn man vond dat moeilijk, maar ik was er helemaal klaar mee. Natuurlijk hebben artsen het beste met je voor,
maar je moet ook luisteren naar je eigen gevoel.’

Gabber
Jolanda had hormoongevoelige borstkanker met uitzaaiingen
in de oksel. Twee weken na de borstsparende operatie volgde de
operatie van haar oksel. ‘Ik zou vervolgens chemotherapie krijgen en zag daar vreselijk tegenop. Om de confrontatie om kaal
te worden te verzachten, had ik alvast een heel kort kapsel ge-

van Borstkankervereniging Nederland

‘Natuurlijk hebben artsen het
beste met je voor, maar je moet ook
luisteren naar je eigen gevoel’
Jolanda benadrukt dat je je ook goed moet laten voorlichten. ‘Ik
heb bijvoorbeeld op advies van de arts besloten mijn eierstokken
te laten verwijderen. Op dat moment wist ik niet dat ik daar best
veel seksuele klachten aan over zou houden. Dat had ik graag van
tevoren willen weten zodat ik het samen met mijn partner had
kunnen bespreken.’
‘Wat ik ook gemist heb, is de tip om tijdens de behandelingen te blijven bewegen en om vooral ook af en toe even géén patiënt te zijn.’
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F

‘Ik maakte me drukker
om mijn baan dan om
die borstkanker’
Achteraf had Jolanda dus best een paar dingen anders gewild,
maar over het algemeen is ze dankbaar dat de huisarts en de artsen in het ziekenhuis zo goed voor haar hebben gezorgd.
Uitval
Gelukkig raakte Jolanda haar baan niet kwijt. Sterker nog; haar
werkgever en collega’s waren haar tot grote steun. ‘Ik bleef zoveel
mogelijk doorwerken tijdens mijn behandeltraject. Deels omdat ik
mijn baan wilde behouden, maar vooral omdat het me afleiding en
energie gaf. Ik wilde zo min mogelijk missen! Mijn contract werd
verlengd en binnen een jaar was ik weer fulltime aan het werk. Jarenlang had ik last van enorme vermoeidheid, maar ik ging maar
door. Totdat ik voor de tweede keer uitviel. Ik werk in de verzuimbegeleiding, maar het lukte niet om die kennis en ervaring op mezelf toe te passen.’ Jolanda volgde uiteindelijk een revalidatie- en
werkhervattingstraject bij OCA om met de pijn in haar arm en de
vermoeidheid om te leren gaan. ‘Ik leerde beter naar mijn gevoel
te luisteren en rust in te bouwen. Ook ben ik een dag minder gaan
werken. Gelukkig heb ik de laatste twee jaar soms weer energie
over! Die vermoeidheid heeft me wel een paar vriendschappen
gekost. Als je iedere keer nee zegt omdat je te moe bent, verwatert het contact gewoon. Daarbij ben ik ook veranderd; ik zeg
sneller wat ik denk, ik ben directer geworden. Niet iedereen kan
dat waarderen.’
Nog elke dag heeft Jolanda last van haar arm. ‘Als ik thuiskom doe
ik gelijk mijn knellende bh uit en als mijn arm echt pijn doet, draag
ik een kous. Die heb ik in allerlei kleuren. Ik kan geen zware dingen
meer tillen en doe nog steeds oefeningen voor mijn rug en arm.
Soms heb ik zelfs lymfedrainage-therapie nodig.’
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Sterker
Acht jaar lang ging Jolanda elk jaar naar het ziekenhuis voor
controle. ‘De eerste paar jaar was ik bang voor terugkeer van de
kanker, maar hoe langer het duurde, hoe beter ik die angst kon
parkeren. Het verraste me dat het vertrouwen weer terugkwam.
Op een gegeven moment voelde ik zelfs dat ik niet ieder jaar meer
op controle wilde. In overleg met de chirurg kom ik nu eens in de
twee jaar.’
Jolanda merkt dat ze anders in het leven staat. ‘Ik maak me minder
druk om wat een ander vindt en accepteer het leven zoals het is. Ik
leef meer bij de dag en hak sneller knopen door, zeker voor leuke
plannen. Morgen kan het zomaar over zijn. Mijn agenda is minder
vol omdat ik meer rust nodig heb. Dat ervaar ik als een voordeel.
Mijn man en ik genieten samen van de bewuste keuzes die we maken, we zijn door de borstkanker meer naar elkaar toe gegroeid.
Natuurlijk was ik liever niet ziek geworden, maar ik ben er wel
sterker en evenwichtiger door geworden.’

Motto van Jolanda

Wees maar jezelf, dat is al moeilijk genoeg.

Raad van Jolanda

Luister naar je eigen gevoel, ook als dat tegen het advies van artsen ingaat.

Ritueel van Jolanda

Bij goede uitslagen lekker uit eten gaan!
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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.

‘Lobulaire borstkanker? Laat afwijking aan
het CDH1-gen checken!’
Kunst houdt haar op de been. Lekker smijtschilderijen maken, letterlijk al je frustratie op het doek kwakken. Paulien
Fokkes heeft redenen te over om boos en verdrietig te zijn. Als drager van een afwijkend CDH1-gen kreeg ze als
borstkankerpatiënt namelijk ook met maagkanker te maken. En zij niet alleen…
Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto: Anneke Hymmen

Ze vertelt hoe in 1977 haar vader op 49-jarige leeftijd overleed aan
maagkanker. In 2002 stierf vervolgens haar zus aan de gevolgen
van lobulaire borstkanker; kanker die ontstaat in de melkklieren.
Genetisch onderzoek wees niets uit. Althans niets over borstkanker. ‘Hadden ze toen maar verder gekeken…,’ verzucht ze.
Verwarrend
Want wat gebeurde er? Kort nadat Paulien in 2016 dezelfde diagnose kreeg als haar zus, werd haar neef Sander ziek. Hij was 27, bleek
diffuse maagkanker te hebben en nog hooguit een jaar te leven.
Vanwege zijn leeftijd kreeg ook hij een genetisch onderzoek. Hieruit bleek een afwijking aan het CDH1-gen, CDH1 is een eiwit dat
voorkomt in melkklieren en maagwand. De familie werd getest.
‘Hieruit bleek,’ zegt Paulien, ‘dat vanuit ons ouderlijk gezin vijf van
de zes familieleden drager zijn. Net als drie kinderen van mijn ene
zus en de zoon van mijn overleden zus. Inmiddels hebben zes familieleden, waaronder ik, hun maag laten weghalen. Daarin was bij
mij al kanker aanwezig hoewel dat voor de operatie niet te zien was.
Vandaar ook dat preventief verwijderen het advies is. Gelukkig
hebben mijn twee dochters geen afwijkend CDH1-gen. Je begrijpt
hoe verwarrend dat binnen een familie is; de één wel en de ander
niet. Hadden de onderzoekers bij mijn zus verder gekeken dan het
borstkankergen, dan had mijn neefje niet hoeven sterven. Je zou

van Borstkankervereniging Nederland

ook kunnen zeggen dat Sander ons allemaal heeft gered. Lobulaire
borstkanker kan bij dit afwijkende gen horen. Daarvan moeten met
name behandelaars zich terdege bewust zijn. Dan kun je heel veel
ellende voorkomen.’
Gedragen
Maar hoe is het nu met Paulien zelf? ‘Soms heel pittig,’ zegt ze. ‘De
late gevolgen van kanker blijken hun sporen na te laten. Moeheid,
zenuwpijn en een functionele neurologische stoornis. Hierdoor is
onder andere mijn spraak en lopen geregeld erg moeizaam. De
hardware is oké, maar de software laat het af en toe afweten. Hoe ik
dat volhoud? Door creativiteit: schilderen, zingen, dichten. Dat
helpt me hierdoorheen. En natuurlijk mijn man, de kinderen, de familie en mijn vriendinnen. Ik voel me gedragen.’

Meer informatie
F www.stichting-cdh1.nl/wat-is-cdh1/
F www.avl.nl/media/13445141/Erfelijk-diffuus-maagkanker.pdf
F www.kankerinbeeld.nl
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In begrijpelijke taal
praten over erfelijke
aanleg voor kanker
Patiënten met kanker en een lage opleiding of met een
migratieachtergrond worden minder vaak doorverwezen
voor erfelijkheidsonderzoek. Om deze verschillen te
verkleinen, startte de afdeling Genetica van het UMC
Utrecht Erfo4all. Dit project wordt mede gefinancierd
door Pink Ribbon en aangestuurd door klinisch geneticus
dr. Margreet Ausems. We spraken haar.
Tekst: Deborah Ligtenberg
Waarom is Erfo4all nodig?
‘Dit project gaat over erfelijke aanleg voor
borst- en eierstokkanker. Als iemand door
een fout in een BRCA-gen een verhoogd
risico heeft op deze soorten kanker is dat
belangrijk om te weten. Als je te maken
krijgt met de diagnose borstkanker kan
het bijvoorbeeld invloed hebben op de
behandeling zoals de operatie of de soort
chemotherapie. Ook voor familie is het
belangrijke informatie. Vrouwelijke familieleden met dezelfde mutatie die nog niet
ziek zijn, kunnen er dan voor kiezen om
hun borsten regelmatig te laten controleren of zich preventief te laten opereren.
Hierdoor kan kanker vroegtijdig worden
opgespoord. Om deze maatregelen te kunnen nemen, moet iemand wel eerst worden
doorgestuurd naar een klinisch geneticus.
Helaas gebeurt dat voor sommige groepen patiënten te weinig. Niet omdat artsen niet weten wat de verwijscriteria zijn,
maar omdat verwijzing naar de afdeling
Genetica niet altijd goed besproken wordt.
Soms kost het artsen zoveel tijd om uit te
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Pink Ribbon

leggen wat er met iemand aan de hand is,
dat erfelijkheidsonderzoek niet meer ter
sprake komt.’
Hoe zijn jullie daar achter gekomen?
‘Rond 2007 constateerde ik dat ik op mijn
spreekuur relatief weinig mensen met een
lage opleiding of een migratieachtergrond
zag. Wetenschappelijk onderzoek op onze
afdeling bevestigde dit. In 2014 is dit onderzoek herhaald. Inmiddels was er mede
dankzij Angelina Jolie (Amerikaanse actrice die in 2013 bekendmaakte dat ze een
BRCA-mutatie heeft, red.) veel meer openheid over erfelijke aanleg voor borst- en

We moeten veel meer
klare taal praten zodat een
boodschap voor iedereen
duidelijk is
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eierstokkanker. Ik hoopte dat dit ook verschil zou maken voor het verwijzen naar
onze afdeling Genetica, maar helaas was
er geen verandering. We zijn dat verder
gaan onderzoeken. Toen bleek dat 48 procent van de Turkse en Marokkaanse borstkankerpatiënten onder de veertig - die
voldeden aan de verwijscriteria voor genetisch onderzoek - werd doorverwezen naar
een klinisch geneticus. Dit tegen 81 procent
van borstkankerpatiënten met een andere
achtergrond. Dat was een hartstikke groot
verschil! Hoe konden we dat oplossen? Afwachten was geen optie. Daarom zijn we
met project Erfo4all gestart.’
Wat houdt dit project in?
‘Samen met Pharos (landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen, red.),
hebben we een trainingsprogramma ontwikkeld voor borstkankerchirurgen en
gespecialiseerde verpleegkundigen. Inmiddels zijn zorgverleners uit negentien
ziekenhuizen in de regio’s Utrecht, Amsterdam en Rotterdam getraind. Hiermee

Het blad over borstkanker

krijgen zij vaardigheden aangeleerd om
patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden te herkennen en erfelijkheidsonderzoek beter bespreekbaar te maken.
Het betreft mensen die moeite hebben om
gezondheidsinformatie te begrijpen en toe
te passen. De training van de zorgverleners wordt gefinancierd door Pink Ribbon,
met steun van de VriendenLoterij.’

Dr. Margreet Ausems
Foto: UMC Utrecht

Welke inzichten heeft Erfo4all
opgeleverd?
‘Jeanine van der Giessen doet daar promotieonderzoek naar. Erfo4all loopt van
2016 tot eind 2019, dus ik kan er nog niet
heel veel over zeggen, maar het lijkt erop
dat het een succes is. De teams die zijn getraind, zijn razend enthousiast. Dankzij
een online training en een sessie waarin
verpleegkundig specialisten en borstkankerchirurgen gesprekstechnieken kunnen
oefenen, zijn ze zich meer bewust van de
problematiek. Ze hebben handvatten gekregen om erfelijkheidsonderzoek op een
begrijpelijke manier te bespreken.’
Erfo4all traint behandelaars, maar
wordt er ook iets voor de patiënten
ontwikkeld?
‘In de trainingen hebben we elke keer met
de deelnemende zorgverleners gebrainstormd over hoe je in begrijpelijke woorden
over erfelijke aanleg voor kanker kunt praten. Met deze informatie ontwikkelen we
nu samen met borstkankerpatiënten en de
Stichting Lezen en Schrijven een bespreekwijzer die behandelaars kunnen gebruiken
in de communicatie. Daarmee bieden we
ook patiënten de mogelijkheid om meer
regie te hebben en samen te beslissen over
deelname aan erfelijkheidsonderzoek.’
Wat viel er tegen in dit project?
‘De grootste hobbel is om zorgverleners
te laten zien dat het probleem bestaat. Zij
hebben soms de indruk dat zij zelden patiënten uit deze doelgroep op hun spreekuur zien. Dat is een misvatting, want ruim
dertig procent van de volwassenen heeft
beperkte gezondheidsvaardigheden. Hierbij gaat het overigens zeker niet alleen om
mensen met een migratieachtergrond.’

van Borstkankervereniging Nederland

In februari was minister Bruins van
VWS in het UMC Utrecht om te praten
over Erfo4all. Wat vond hij ervan?
‘Hij was erg enthousiast en toonde grote
betrokkenheid bij dit project. Hij vindt
dat in de zorg veel meer in klare taal moet
worden gepraat, zodat een boodschap altijd duidelijk is. Voor iedereen. Dat ben ik
met hem eens. Erfo4all gaat over de communicatie bij erfelijke aanleg voor kanker,
maar je zou het veel breder kunnen trekken. Zover is het nog niet. Wel hoop ik dat
we Erfo4all kunnen voortzetten nadat het
project dit jaar is afgelopen. Ik hoop dat
daar geld beschikbaar voor komt. We hebben nu negentien ziekenhuizen bereikt,
maar borstkankerzorg vindt in nog veel
meer centra plaats. Ik blijf me inzetten om
het verschil te maken. Ongelijke kansen
gaan me aan het hart. Door iedereen die
voor erfelijkheidsonderzoek in aanmerking komt dit ook echt aan te bieden, kunnen we levens redden.’
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Borstkanker en erfelijkheid

Twijfel je of je mogelijk ook in aanmerking
komt voor verwijzing naar een klinisch gene‑
ticus vanwege mogelijke erfelijke aanleg voor
borst- en/of eierstokkanker? Oncogen, onder‑
deel van BVN, zette alle verwijscriteria op een
rij. Je vindt ze op https://brca.nl/verwijscriteria

Pink Ribbon

Pink Ribbon financiert projecten en onderzoeken op
het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker. Met als doel een beter en langer leven voor de (ex-)borstkankerpatiënt.

Pink Ribbon
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Medisch
specialistische
revalidatie:
wat houdt
dat in?
Bij borstkanker kun je verschillende
aanhoudende klachten krijgen die je
beperken in je dagelijks functioneren.
Heb je last van meerdere klachten
tegelijk of lijken ze verband met elkaar
te houden, dan kan medisch specialistische
revalidatie mogelijk helpen.
Tekst: Annelies Kant ~ Illustratie: Van Lennep

In 2018 kregen 116.000 Nederlanders
de diagnose kanker.1 Naar verwachting
zullen er in Nederland in 2020 930.000
mensen zijn die kanker overleefd hebben.2
Een behoorlijk deel daarvan houdt
of ontwikkelt klachten op lichamelijk,
cognitief, sociaal of emotioneel vlak.
Vaak zijn die klachten los van elkaar
te behandelen door bijvoorbeeld een
fysiotherapeut of een psycholoog.

Wanneer is medisch
specialistische
revalidatie nuttig?


Je komt voor medisch specialistische
revalidatie in aanmerking als je
meerdere klachten hebt die met
elkaar te maken hebben. En die het

Dit artikel kwam tot stand met medewerking
van Bas van de Weg (revalidatiearts bij
Revant en voorzitter van de werkgroep
Oncologische Revalidatie van de Vereniging
van Revalidatieartsen) en Pia Pottuit
(ervaringsdeskundige).
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B-hulpzaam
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je lastig maken om gewoon aan het
dagelijkse leven deel te nemen. Waar
je dan aan moet denken? Je kunt
bijvoorbeeld je arm niet goed gebruiken
door lymfoedeem, je kunt je niet
concentreren én je hebt angstgevoelens
die je dagelijks belemmeren. Allemaal
klachten na borstkanker die je flink in
de weg kunnen zitten op je werk, bij
hobby’s of in de omgang met je partner
of andere naasten. In dat geval is het de
moeite waard om te kijken of medisch
specialistische revalidatie uitkomst biedt.
De Lastmeter kan een handig instrument
zijn om samen met je arts te bepalen
of medisch specialistische revalidatie
iets voor jou is. Momenteel wordt
bovendien de laatste hand gelegd aan
een instrument dat voor patiënten en
behandelaars is bedoeld en dat de
verwijzing naar de revalidatiearts sterk
zal vergemakkelijken.
Volgens Scandinavisch onderzoek
komt zo’n vijf tot tien procent van alle
kankerpatiënten hiervoor in aanmerking,
maar de behoefte is (nog) niet op grote
schaal gepeild.3 De revalidatie kan
na de behandeling tegen de ziekte
plaatsvinden, maar ook al tijdens.

Heb ik een
verwijzing nodig?


Voor medisch specialistische revalidatie
is een verwijzing naar een revalida‑
tiearts noodzakelijk. Die kun je bij de
meeste behandelaars krijgen die bij
jou betrokken zijn. Meest voor de hand
liggend is je oncologisch verpleegkundi‑
ge, je oncoloog, je huisarts of je bedrijfs‑
arts. Die verwijzing zorgt er ook voor dat
deze revalidatie wordt vergoed vanuit de
basiszorgverzekering. Vaak in tegen‑
stelling tot oncologische revalidatie. Die
term wordt vaak gebruikt bij de behan‑
deling van een enkelvoudig probleem.
Zoals het eerder genoemde bezoek aan
een fysiotherapeut of een psycholoog.
Let dus goed op wat er precies op de
verwijzing staat.

van Borstkankervereniging Nederland

Wie verzorgt dit soort
revalidatie?


Met je verwijzing voor medisch
specialistische revalidatie op zak kom je
allereerst terecht bij een revalidatiearts.
Op basis van je algemene medische en
oncologische voorgeschiedenis en de
wijze waarop je dagelijks functioneert,
beoordeelt deze arts samen met jou of
je medisch specialistische revalidatie
nodig hebt of andere hulp.
Als medisch specialistische revalidatie
nuttig is, dan gaat een interdisciplinair
team met je aan de slag. Zo’n team
bestaat meestal uit een fysiotherapeut,
een ergotherapeut, een maatschappe‑
lijk werker, een diëtist, een bewegings‑
agoog en een psycholoog. Zij zijn nauw
op elkaar ingespeeld en werken onder
regie van de revalidatiearts. Passend bij
je klachten stellen ze een revalidatiepro‑
gramma op maat samen, met onder‑
delen als fysieke training, voedings- en
dieetadvies, energieverdeling, psycho‑
sociale begeleiding of arbeidsre-inte‑
gratie. Door samen doelen en termijnen
te stellen proberen ze jou weer zoveel
mogelijk in staat te stellen te doen wat
je zelf wil.

Wat moet ik me bij
medisch specialistische
revalidatie voorstellen?


Een praktijkvoorbeeld. Pia Pottuit is 66 en
onderging in 2015 na de diagnose borst‑
kanker een operatie, chemotherapie en
bestraling. Ze ontwikkelde diabetes door
gewichtstoename en kreeg door de che‑
motherapie last van zenuwpijn waardoor
ze niet goed meer kan lopen en regelma‑
tig struikelt en valt. Haar hobby’s dansen
en tennis moest ze opgeven. Behalve een
pedicure en massage via een stichting,
kreeg zij geen oncologische revalidatie. Na
een jaar ging ze weer aan het werk wat in
eerste instantie goed leek te gaan. Als ze
in 2018 moeite krijgt zich te concentreren
en geheugenproblemen heeft, is ze bang
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dement te worden. Bovendien is ze over‑
gevoelig voor omgevingsgeluiden.
De huisarts verwijst haar door naar een
psycholoog. Die oordeelt dat ze te snel
aan het werk is gegaan en haar ziekte
niet heeft geaccepteerd. Reden voor de
huisarts om haar een verwijzing te geven
voor medisch specialistische revalidatie
na kanker. Daar kreeg Pia hulp van allerlei
verschillende specialismen. Naar keuze
individueel of in een groep. Ze deed onder
andere oefeningen in het zwembad, kreeg
TENS-behandelingen (pijnbehandeling
met stroom) en ze praatte met lotgenoten.
De revalidatiearts hield doorlopend de
regie. Inmiddels is Pia grotendeels van
haar pijn af en zijn haar functioneringspro‑
blemen in grote mate verholpen. Ze denkt
er zelfs aan om weer te gaan dansen.

Hoe vind ik een geschikt
revalidatiecentrum?


Medisch specialistische revalidatie
wordt door het hele land poliklinisch
aangeboden in ziekenhuizen of
revalidatiecentra. In totaal zijn er zo’n
twintig tot vijfentwintig aanbieders. Je
vindt meer informatie in de Verwijsgids
Kanker van het IKNL, op de site van
Stichting OOK en op websites van
revalidatiecentra en ziekenhuizen.
1 C
 ijfers gebaseerd op
F www.iknl.nl/over-iknl/nieuws/nieuwsdetail/2019/02/03/aantal-gevallen-vankanker-in-dertig-jaar-verdubbeld
2 Cijfers gebaseerd op
F www.iknl.nl/oncologische-zorg/
cancer-survivership
3 Bas van de Weg in Nederlands Tijdschrift
voor Revalidatiegeneeskunde, april 2018,
pagina 11.

Meer informatie
F www.borstkanker.nl/revalidatie
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Uitgezaaide triple negatieve
borstkanker: Bij wie werkt
welke behandeling?
Is te voorspellen welke behandeling het beste past bij een individuele patiënt
met uitgezaaide triple negatieve borstkanker? Vanuit deze vraag is in het
Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL) de BOOG-2013-01triple B-studie opgezet. Hoofdonderzoekers zijn de oncologen prof. dr. Sabine
Linn (AVL), dr. Marleen Kok (AVL) en dr. Rianne Oosterkamp (MC Haaglanden).
Marleen Kok legt uit hoe de studie essentiële vragen kan beantwoorden.
Tekst: Huup Dassen

T

riple negatieve borstkanker (TNBC)
is in zekere zin een buitenbeentje
onder de borstkankers. Het komt
minder vaak voor dan hormoongevoelige
of HER2-positieve borsttumoren, maar
gedraagt zich agressiever als hij is uitgezaaid. Ook betreft het vaker betrekkelijk
jonge vrouwen. Het ‘triple’ in de naam verwijst naar drie essentiële kenmerken die bij
TNBC juist ontbreken. Triple negatieve tumoren bevatten geen receptoren voor oestrogeen, geen receptoren voor progesteron
en zijn HER21 -negatief. Hormoontherapie
en HER2-gerichte therapie slaan dan ook
bij TNBC niet aan. Een ander verschil is
dat er in de tumoren vaker cellen van het
immuunsysteem voorkomen. Dat kan betekenen dat de kans van slagen van immuuntherapie bij TNBC wel groter is.
Wat was de aanleiding voor
het onderzoek?
Grofweg zijn er twee typen triple negatieve borstkanker. Bij het ene type is het
BRCA-eiwit beschadigd. Het BRCA-eiwit
zorgt in gezonde cellen voor het repareren
van schade aan het DNA. Als het niet goed
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werkt, hoopt zich beschadigd DNA geleidelijk op wat kanker als gevolg kan hebben.
Schade aan het eiwit kan ontstaan door een
mutatie van het BRCA-gen. Deze tumoren
reageren doorgaans goed op behandeling
met carboplatin (een chemotherapie). Als
er sprake is van schade in het BRCA-eiwit zonder genmutatie, spreekt men van
BRCA-like (BRCA-achtige) tumoren. In
deze studie wordt onder andere onderzocht of carboplatin ook goed werkt bij
BRCA-like tumoren.
Bij het tweede type triple negatieve borstkanker is er geen sprake van een BRCA-eiwitbeschadiging. TNBC’s van dat type
reageren mogelijk goed op het chemotherapiemiddel paclitaxel. Ook deze kennis wordt
meegenomen in deze studie.
Studieopzet
De laatste jaren bewijst immuuntherapie bij
kanker zijn waarde, ook bij triple negatieve
borstkanker. Maar er moet nog wel onderzocht worden welk middel precies bij welke
subgroep(en) werkt. Atezolizumab bleek in
eerdere onderzoeken naar (borst)kanker
veelbelovend 2 . Het is een zogeheten check-
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pointremmer. Die zorgt ervoor dat T-cellen
van het eigen immuunsysteem de kankercellen makkelijker en efficiënter kunnen
aanvallen en vernietigen. Helaas werkt deze
vorm van immuuntherapie maar bij 5 tot 25%
van de patiënten en komt de werking ervan
pas enige tijd na de therapie op gang. Chemotherapie werkt veel sneller. Vandaar dat
één van de doelen van deze studie is om de
combinatie van chemo- en immuuntherapie
te onderzoeken. ‘Het idee is dat de chemotherapie met paclitaxel of carboplatine-cyclofosfamide de tumor snél onder controle
krijgt’, legt Marleen Kok uit, ‘waarna de behandeling met atezolizumab [immuuntherapie, red.] hopelijk leidt tot een langdúrige
respons.’ Het gaat er dus om of de toevoeging van het nieuwe middel atezoliumab
er ook echt toe leidt dat de kanker en zijn
uitzaaiingen langer onder controle blijven.
Om dit idee te toetsen worden de deelne-

Deze borstkanker gedraagt
zich agressiever dan andere
kankers als hij is uitgezaaid
Het blad over borstkanker

Dr. Marleen Kok
Foto: NKI/André Jagt

mende patiënten door loting ingedeeld in
vier groepen. Twee krijgen carboplatine-cyclofosfamide, één met en één zonder
atezolizumab. De andere twee groepen krijgen paclitaxel met of zonder atezolizumab.
Biomarkers
De studie kent nog een tweede doel. Om
te achterhalen welke patiënten op lange
termijn de meeste baat hebben bij welke
behandeling wordt bij de deelnemende patiënten gezocht of er zogenaamde biomarkers te vinden zijn die kunnen voorspellen
of (immuun)therapie werkt. Biomarkers
zijn stoffen of andere kenmerken die iets
over de aard van een tumor of immuuncellen zeggen. ‘Zo kijken we hoeveel en
wat voor soort afweercellen er in de tumor
zitten’, vertelt Marleen Kok. ‘Van andere
vormen van kanker weten we dat naarmate
dit aantal groter is, de kans dat immuuntherapie succesvol is, toeneemt. Het immuunsysteem heeft de tumor dan mogelijk al herkend, je hoeft zijn werking alleen
nog maar te versterken. Bij tumoren zonder afweercellen is het maar de vraag of
immuuntherapie werkt.’

van Borstkankervereniging Nederland

Gevoeligheid van de tumor
Een derde studiedoel betreft aanvullende
informatie die wordt verzameld met een
nieuwe BRCA-test 3 die de deelnemende patiënten krijgen. Deze test bepaalt niet of er
een genmutatie is, maar of de aard van de
afwijking in de tumor ten aanzien van het
BRCA-eiwit (BRCA-gemuteerd, BRCA-like
of onveranderd BRCA) informatie geeft
over de gevoeligheid van de tumor voor één
van de vier behandelopties in de trial. Door
deze informatie zouden in de toekomst de
verschillende vormen van TNBC zo gericht
mogelijk kunnen worden behandeld.
Deelname
Aan de studie kunnen ruim driehonderd pa‑
tiënten deelnemen waarvan de eerste honderd al zijn geworven. Om deel te nemen
moeten patiënten uitgezaaide triple negatieve borstkanker hebben die nog niet eerder is
behandeld voor uitgezaaide ziekte. Ook mogen ze tijdens hun deelname aan de studie
uit dit artikel niet zwanger zijn of worden. Er
is veel belangstelling bij patiënten. Marleen
Kok: ‘Dat is niet vreemd, want we kunnen ze
een nieuwe behandeling aanbieden die voor
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een kleine subgroep waarschijnlijk erg effectief is, vooral op lange termijn. Bedenk wel
dat immunotherapie maar bij 5% tot 25% van
de patiënten werkt, maar als het werkt dan
doet het dat vaak veel langer dan chemotherapie. De meeste patiënten realiseren zich dat
ze een korte levensverwachting hebben en
beschouwen deelname aan de studie als een
kans.’
Deelname heeft wel nadelen, zegt ze er meteen bij. ‘Als je eigen ziekenhuis niet meedoet aan de studie, dan krijg je de behandeling dus in een ander ziekenhuis dan je
gewend bent, maar nooit echt ver weg. Alle
beperkingen nemen we vooraf uitgebreid
met de patiënten door.’ Wie eventueel geïnteresseerd is om deel te nemen kan dit het
beste met de behandelend arts bespreken.
Kok verwacht de eerste resultaten in 2021.
Vergelijkbare studies van de toegevoegde
waarde van immuuntherapie lopen onder
andere in België en Duitsland. ‘Die studies
hebben vaak een net iets andere invalshoek.
Door hun en onze resultaten goed te vergelijken komen we verder.’ Om die reden zijn
patiënten via de Patiënten Advies Groep van
BVN en BOOG ook van meet af aan bij de
opzet van de studie betrokken.
1 H
 ER2 is een eiwit dat een rol speelt bij de celde‑
ling. Het heeft echter niets te maken met eiwitten
zoals die in onze voeding voorkomen.
2 E ind 2018 werden de voorlopige resultaten van
de internationale fase III-studie IMpassion 130
gepresenteerd. Het lijkt dat de toevoeging van
atezolizumab aan paclitaxel de effectiviteit van
de behandeling bij triple negatieve borstkanker
verhoogt.
3 Deze BRCA-test heeft niets te maken met de
erfelijkheidstest die kijkt naar een mogelijke
genafwijking aan het BRCA1- of BRCA2-gen.

Nieuwe trial: niet uitgezaaide triple
negatieve borstkanker

Patiënten bij wie de TNBC nog niet is uitgezaaid,
kunnen niet aan de studie uit dit artikel deel‑
nemen. Echter, als alles goed gaat, start binnen‑
kort een trial waarbij immuuntherapie neoadjuvant, dus nog vóór een operatie, gegeven
wordt. In eerste instantie gebeurt dit op kleine
schaal om te zien of een vroege behandeling
veilig is. Als dat zo is, wordt de studie op grotere
schaal herhaald om te zien of dit een goede
manier is om uitzaaiingen te voorkomen.

B-proefd

33

B wordt gefinancierd met bijdragen van de volgende bladpartners:

Colofon
Redactie (redactie@borstkanker.nl)
Inge Baas (internist-oncoloog),
Desireé van den Bongard
(radiotherapeut), Aukje Cnossen
(verpleegkundig specialist), Miranda
Ernst (oncologisch mammachirurg),
Marleen Hoyinck (patient advocate),
Ragna van Hummel, Tineke Kempees
(verpleegkundig specialist), Gijs
van Leeuwen (patholoog), Deborah
Ligtenberg, Marianne Ochsendorf,
Jorien Pruim (verpleegkundig
specialist), Rianne Romijn, Ulrike
Schmidt, Ester Siemerink (internistoncoloog), Maaike Schuurman, Esther
Smid, Mirjam Velting, Nieke Vermulst
(oncologisch chirurg), Terry Wiersma
(radiotherapeut).
Concept en Realisatie
BVN en Meander Media
Eindredactie
Esther Smid – Tekst & Eindredactie
Art direction en Vormgeving
Van Lennep, Amsterdam

Samen voor Beter
De diagnose (borst)kanker heeft grote gevol‑
gen 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 behande‑
ling. 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 brochu‑
res 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 zelf‑
regie-'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/uitgezaaideborstkanker/gesprekshulp
Over seksualiteit en intimiteit
Uit onderzoek blijkt dat veel vrouwen - en
ook mannen - die borstkanker hebben
(gehad) veranderingen ervaren in hun
seksualiteit. Er bleek behoefte aan
informatie en tips, het liefst op papier. Daar‑
om 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.
Daarnaast is recent een project gestart
(BVN, ziekenhuizen, Pfizer en Sick & Sex) om
educatie op maat aan te bieden voor een
brede doelgroep van zorgverleners (behan‑
delaren, verpleegkundig specialisten en
mammacare-verpleegkundigen). Het doel
is betere communicatie met de patiënt over
seksualiteit, zodat de zorg voor patiënten
wordt verbeterd.

Druk
Drukkerij Aeroprint
Met dank aan alle geïnterviewden en
collega’s van BVN en Oncogen
Borstkankervereniging Nederland (BVN)
www.borstkanker.nl
info@borstkanker.nl
www.brca.nl
T (030) 291 72 22
(ma t/m vr, 9.00 – 16.00)
Postbus 8065, 3503 RB Utrecht
@borstkanker
facebook.com/borstkanker
IBAN NL54INGB0008148115
Oplage 10.000, ISSN 2212-1560

Disclaimer Niets uit deze uitgave
mag worden overgenomen,
vermenigvuldigd of gereproduceerd
zonder schriftelijke toestemming van
BVN en/of andere rechthebbenden.
Aan de informatie in de artikelen in B
kunnen geen rechten worden ontleend.

Ook bladpartner worden?
Neem dan contact op met Hans van Laarhoven,
laarhoven@borstkanker.nl
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Het blad over borstkanker

Borstkanker	
Borstkanker zit in de familie, Anja
(53) verloor er haar moeder en
een tante aan. Bij Anja is geen
genafwijking gevonden. Wel had
zij in 2009 een kwaadaardige
tumor in haar linkerborst, die niet
hormoongevoelig was en in 2016
nog een keer een hormoongevoe‑
lige borstkanker in dezelfde borst.
Behandeling	
De eerste keer is zij borstsparend
geopereerd en 28 keer bestraald.
Eind 2016 liet zij het borstweefsel
van beide borsten volledig verwij‑
deren, gevolgd door chemo‑
therapie en een reconstructie
met implantaten.
Bijzonder	Anja heeft continu last van een
strak gevoel rondom het borstge‑
bied. Daarom laat zij nu alsnog
een reconstructie met eigen
weefsel doen.

‘Ik heb er last van en
ik vind het niet mooi’
Borstkanker laat zijn sporen na, van binnen en van buiten. Vrouwen en mannen
vertellen zonder opsmuk over de nieuwe relatie met hun lichaam.
Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto: Teska Overbeeke

Ik hoop echt dat ik na de operatie met mijn eigen weefsel weer
soepele borsten krijg en dat die druk op mijn borstkas weg is. Ik
heb er nu de hele dag last van, alsof ik een korset draag. Als ik
lang zit, voel ik de randen van de prothese in mijn ribben. Soms
zeurt het in mijn rug. Huidtherapie helpt niet voldoende. In
mijn linkerborst zit littekenweefsel van de bestraling in 2010.
Dat is weinig elastisch, waardoor de prothese er superstrak inzit en die borst een heel andere vorm heeft. Bovendien is de tepel sinds de reconstructie aan die kant raar dubbel getrokken
en zit hij anderhalve centimeter hoger dan aan de andere kant.
Ik hoop dat ik straks weer symmetrisch ogende borsten heb.
Kijk, ik accepteer het zoals het nu is, maar dat wil niet zeggen
dat ik het mooi vind.
Opties
In 2016 heb ik het met mijn chirurg ook over een operatie met
eigen buikweefsel gehad. Een vriendin van mij heeft dit laten
doen en ik zat veel op internet; ik wist er alles van. Maar destijds
wilde ik een snelle en makkelijke oplossing. Ik wilde door met
mijn leven. Die implantaten leken me een prima optie. Maar
goed, dat pakte anders uit. Helemaal plat? Nee, daarvoor vind ik
mezelf te jong, ik ben nu 53. Mijn vorige relatie is na drie jaar,
mede vanwege de borstkanker, gesneuveld. Ik zou het, denk ik,

van Borstkankervereniging Nederland

heel moeilijk vinden om plat een nieuwe partner te zoeken. Bovendien vind ik dat ik geen mooi figuur heb om plat te zijn. Mijn
borsten verbloemen mijn kippenborstje een beetje.
Bagage
Ik snap dat borsten vrouwendingen zijn, maar ik ben daar nuchter onder. Ik voel me niet in mijn vrouwelijkheid aangetast. Wel
voel ik me beschadigd – in die zin dat je iets hebt meegemaakt
waardoor je anders in het leven staat. Je hebt bagage. Ik was altijd al positief ingesteld en sinds ik kanker heb gehad, maak ik
me ook niet meer zo druk om dingen. Het kan gebeuren dat je
ziek wordt, je kunt er niets aan doen.
Rolmodel
Ik ben helemaal geen held, ik vind de operatie straks doodeng.
Maar ik wil een goed voorbeeld zijn voor mijn dochter van 23 en
voor mensen om mij heen. Ik wil laten zien dat je van te voren
niet weet hoe het is, het kan ook meevallen. Toen ik in 2016
hoorde dat ik chemotherapie moest krijgen, was ik daar best
emotioneel onder. Mijn moeder had het niet gedaan en overleed
vijf jaar later aan uitgezaaide borstkanker. Ik vond dat ik er alles
aan moest doen om de kanker te verslaan, vooral voor mijn
dochter. Ik wil namelijk nog oma worden.
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Op deze foto (van links naar rechts): Inge Latour,
Monique van Heesch, Thijs van den Biggelaar,
Cynthia Aerts en Anja Schaul (van achteren).
Tekst: Ulrike Schmidt
Foto omslag voor- en achterkant: Bianca de Vries

Geen medelijden, wel medeleven
Anja Schaul (53) is die collega van de honing in de koffie, die alle
nummers op de radio meezingt. Maar ook die lieve collega die
altijd voor iedereen klaar staat, voor wie een stapje extra heel normaal is, en die tot diep in de nacht haar projecten afrondt voordat
ze er tussenuit gaat voor haar behandeling. Ze is alleenstaande
moeder en gewend om alles zelf op te lossen. Ze wil dan ook vooral geen ‘geneuzel’ om zich heen. Geen medelijden. Nou dat kreeg
ze ook niet, wel medeleven.

‘Haar chemo’s stonden net niet op ons rooster, maar dat
scheelde niet veel. Het ging vanzelf. Door er heel normaal over
te doen, heeft Anja zich er doorheen gesleurd.’ En haar collega’s! Ze mochten niet veel voor haar doen, maar een soepje
koken was welkom. Of een korte wandeling met Anja maken,
om een beetje in conditie te blijven. Zo wandelde Monique een
keer met haar over de natuurbegraafplaats in Heeze. ‘Nou als
het misgaat, wil ik ook hier komen te liggen’, zei Anja toen.

We spraken collega’s Cynthia, Inge en Monique en leidinggevende
Thijs. Samen werken ze al jaren bij Van der Stappen Uitvaartverzorging. ‘Anja is een open boek’, zegt Thijs. ‘Zij had er nooit een
geheim van gemaakt dat ze al eerder borstkanker had. Ik herinner
me nog goed dat ik haar rond haar eerste chemobehandeling thuis
opzocht. Anja, die anders altijd zo prettig aanwezig en positief
is, zat er heel emotioneel bij. Zo kende ik haar niet. Dat heeft veel
indruk op me gemaakt.’

Respect!
Op een dag pikte Cynthia op dat Anja niet kon slagen voor een
pruik. Die van echt haar waren te kostbaar. ‘Ik vond het zo erg
dat ze alleen een pruik van kunsthaar kon kiezen’, zegt Cynthia,
‘dat ik per mail alle collega’s om een gunst vroeg. De collega’s
reageerden zo leuk! Er kwam een mooi bedrag bij elkaar. Met
een gek kaartje erbij hebben wij het aangeboden aan Anja.
Toen schoten we vol.
De vier collega’s zijn het eens. Ze bewonderen Anja voor de
manier waarop zij zich door die moeilijke periode heen geslagen
heeft. Ook typisch Anja: dat ze er zo snel weer was. Collegialiteit
staat voor haar voorop. Dat Anja zich nergens voor schaamde,
hielp de collega’s om ook zonder schaamte met haar ziekte om te
gaan. Inge vat samen wat iedereen denkt: ‘Respect! Ik vind het
echt knap, want het is niet makkelijk geweest.’

Soep koken mocht wel
Anja is tijdens de behandeling zo veel mogelijk blijven werken
om het contact met haar collega’s te onderhouden. En tussendoor stuurde ze regelmatig appjes: “Heb deze week weer chemo gehad, zie jullie volgende week”. ‘We waren van elk traject
op de hoogte’, vertelt Cynthia.
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