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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. 

Oktober – borstkankermaand
Actieve leden van BVN, andere 
instellingen en ziekenhuizen 
organiseren in oktober een 
veelheid aan speciale activiteiten 
voor iedereen die te maken heeft 
(gehad) met borstkanker. We 
zetten ze voor je op een rij op
  F www.borstkanker.nl/borst-
kankermaand

14 februari 2020 – 40 jaar BVN
Wist je dat BVN op 14 februari 
2020 alweer 40 jaar bestaat? Dat 
laten we natuurlijk niet zomaar 
aan ons voorbij gaan! In de 
komende maanden horen jullie 
meer over onze plannen.
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Oktober staat al jarenlang internationaal bekend als ‘de borstkan-
kermaand’: een maand waarin in Nederland vooral Pink Ribbon – 
met als symbool het roze lintje - aandacht vraagt voor borstkanker 
en mensen oproept geld te doneren voor borstkankeronderzoek. In 
oktober gaat het in allerlei bladen en kranten, op tv, bij de drogist en 
waar niet al steeds weer ongevraagd over borstkanker. We realise-
ren ons dat die confrontatie voor mensen die borstkanker hebben 
gehad en hun vrienden en familie vervelend kan zijn. 
Toch leert de ervaring dat er juist in oktober aanzienlijk wat extra 
donaties binnenkomen. En dat is ontzettend belangrijk, want met 
deze donaties wordt wetenschappelijk onderzoek én het werk 
van onze vereniging gesteund. Borstkankervereniging Nederland 
(BVN) steunt de campagne dan ook dit jaar weer.
Net zoals wij iedereen met borstkanker steunen. Want zoals het 
thema van de borstkankermaand luidt dit jaar: ‘Borstkanker is niet 
1 ziekte – borstkanker kent vele gezichten’. Heel jonge mensen kun-
nen het al krijgen, ouderen worden er soms op hogere leeftijd nog 
mee geconfronteerd, mannen blijft het niet bespaard. Ook discrimi-
neert borstkanker niet op grond van herkomst. Een ernstige ziekte 
is al lastig op zich, maar stel je voor dat Nederland ook nog eens niet 
je vaderland is en onze cultuur en omgangsvormen niet in eerste in-
stantie de jouwe… Bij sommige mensen zit aanleg voor borstkanker 
in de genen en kinderen en jongeren moeten vaak op jonge leeftijd al 
ervaren dat de ziekte stiekem het gezin binnensluipt. We hebben in 
deze editie van B nog meer dan anders ons best gedaan om al deze 
verschillende gezichten te laten zien en om de mensen erachter een 
stem te geven.
Er is nog één ding dat me van het hart moet in deze symbolische 
maand. Juist omdat borstkanker niet 1 ziekte is en maatwerk zo 
belangrijk is, vinden wij transparantie van zorg essentieel. Zodat 
iedereen kan meebepalen waar en wat voor hem of haar de best pas-
sende zorg is. En juist daarom vinden wij het onverteerbaar dat er 
een einde komt aan de Monitor Borstkankerzorg en het bijbehoren-
de Roze Lintje. Daarmee verdwijnt een instrument dat juist inzicht 
verschaft in hoe patiënten de zorg ervaren. Onze inzet voor goede 
borstkankerzorg duurt uiteraard onverminderd voort.

Met hartelijke groet,

Hans van Laarhoven
laarhoven@borstkanker.nl 
Interim-directeur BVN

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

Aanvraag nieuw paspoort  
met kaal hoofd  
Het aanvragen van een nieuwe 
ID-kaart, een nieuw paspoort of 
rijbewijs kan voor kankerpatiënten 
problemen opleveren. Als je een 
pasfoto inlevert waarop je haar 
hebt terwijl je op het moment 
van de aanvraag kaal bent door 
chemotherapie, loop je het risico 
dat je moet terugkomen met een 
recente foto. Een foto dus waarop 
je kaal bent, zodat je nog jarenlang 
bij elke grens moet uitleggen dat 
je ooit chemotherapie kreeg. Onze 
Facebookpost hierover leverde 
zoveel reacties op, dat we besloten 
aandacht te vragen voor dit pro-
bleem bij staatssecretaris Raymond 
Knops van Binnenlandse Zaken. Wij 
komen er op terug.
 
B-force-vraag over radiotherapie 
Uit onze B-force-vraag 'Wat zijn 
jouw ervaringen met informatie-
voorziening over bestraling' van 
mei 2019 bleek dat de meeste 
respondenten (61%) geen voor-
lichting krijgen over bijwerkingen 
en late gevolgen van bestraling, 
terwijl de overgrote meerderheid 
(91%) deze wel ervaart. Wij brach-
ten dit onder de aandacht van 
radiotherapeuten. Inmiddels zijn 
er daardoor diverse initiatieven 
ontstaan waarbij BVN in gesprek 
gaat met radiotherapeuten 
om met elkaar oplossingen te 
bedenken voor verbetering. 

 F www.b-force.nl 
 (klik door op resultaten)

Siliconen borstimplantaten
Er moet eerlijke en duidelijke 

informatie over de veiligheid 
van borstimplantaten zijn, zodat 
vrouwen zelf een keuze kunnen 
maken voor of tegen borstim-
plantaten. Ook willen wij dat 
borstimplantaten veel strenger 
gecontroleerd worden, er goede 
registratie is én follow up na 
plaatsing. BVN is hierover in 
gesprek met vertegenwoordigers 
van het ministerie van VWS, het 
RIVM, de Nederlandse Vereni-
ging voor Plastische Chirurgie 
(NVPC) en politici. Wij hebben bij 
minister Bruins van Medische 
Zorg en Sport de belangen van 
vrouwen met borstkanker en 
erfelijke aanleg voor borstkanker 
onder de aandacht gebracht. De 
minister heeft deze belangen 
meegewogen in de ontwikkeling 
van zijn beleid. 

 F www.borstkanker.nl/ 
vragen_siliconen_prothesen

Angst bij borstkanker 
Iedereen die geconfronteerd 
wordt met een levensbedrei-
gende ziekte ervaart angst. 
Dit is een volkomen normale 
en gezonde reactie. Maar de 
angst kan je wel hinderen in 
je dagelijks leven én je kunt er 
iets aan doen. Psycholoog drs. 
Anette Pet, oncoloog dr. Ester 
Siemerink en ervaringsdes-
kundigen werkten mee aan 
twee digitale artikelen over het 
onderwerp: ‘Samen nagaan hoe 
angst werkt voor jou’ en ‘Leer het 
beest in de bek te kijken’. Je vindt 
ze op  F www.borstkanker.nl/
angst-en-onzekerheid

voorwoord BVN-nieuws

Roze lintje
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Mag ik nog huilen?

  

Laatst was ik bij de huisarts omdat ik even niet zo lekker in mijn vel 
zat. Toen hij begon over de borstkanker van bijna tien jaar geleden 
moest ik enorm huilen. Waar kwam dat nou ineens vandaan? Wat 
had dat ermee te maken? Ik wilde na 10 jaar juist een feest geven en 
het leven vieren! Mijn huisarts opperde dat er wellicht dingen waren 
uit die borstkankerperiode die ik niet goed verwerkt heb… Ik ging 
hoe langer hoe meer tegen mijn tienjarig jubileum opzien.

Het feest is er dan ook niet gekomen. De emoties kwamen wel re-
gelmatig terug de afgelopen periode. Ik belde met mijn moeder en 
herinnerde me huilend een specifiek moment uit een van mijn che-
modips: dat ik te ziek was om mijn meiden uit te zwaaien toen ze op 
schoolreisje gingen. En hoe verdrietig ze daarover waren… Ik huilde 
toen ik onlangs met mijn man sprak over mijn verminkte lijf, mijn 
slechter geworden conditie en mijn gewrichtsklachten. En iedere 
keer voelde ik me bezwaard. Ik mag er eigenlijk niet meer over huilen 
van mezelf. Het is toch al tien jaar geleden? Het gaat toch goed? Wat 
heeft het voor zin al dat verdriet weer naar boven te halen?

Toen ik mijn jaarlijkse controle had bij de internist-oncoloog, vroeg 
ze natuurlijk hoe het met me ging. En ja hoor, daar zat ik alweer te 
janken. Ik besprak met haar dat ik me bezwaard voel wanneer die 
emoties terugkomen, maar dat er blijkbaar nog veel verdriet zit. Zij 
vond het allemaal niet zo vreemd. Volgens haar is borstkanker iets 
dat je waarschijnlijk nooit helemaal kunt verwerken. Je draagt het 
voor je leven met je mee. Het mag dus nog – huilen om borstkanker. 
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over Esther 
Esther Smid (1968) is freelance journalist 
en eindredacteur. In 2008 kreeg ze op 
40-jarige leeftijd borstkanker. Na alle 
behandelingen maakte ze samen met 
haar tweelingdochters een informatief 
kinderboek: Gewoon pech als je moeder 
borstkanker heeft. In deze column be-
schrijft ze welke invloed borstkanker nog 
steeds heeft op haar leven.
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Ik heb wel/geen last 
van angstgevoelens
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‘Om alles wat ik zeg,  
doe en beleef zit een 

zwarte rand’

Tekst: Lilian Rippe ~ Foto’s: Teska Overbeeke

Naam: Yvonne van der Meer
Leeftijd: 53 jaar

‘Ik was vijftig en ging voor het eerst naar 
de “borstenbus”. Alles was goed; ik hele-
maal blij. Acht maanden later voelde ik 
iets vreemds in mijn borst. Binnen enke-
le dagen was duidelijk dat ik borstkanker 
had met uitzaaiingen in lever, ruggenwer-
vel en bekken. Ik dacht: ik ga dood. Heel 
eng. Ondertussen heb ik twintig kuren 
palbociclib met anti-hormonale therapie 
achter de rug, maar bij het laatste onder-
zoek waren mijn bloedwaarden niet goed. 
De gedachte aan het einde zit 24 uur per 
dag in mijn hoofd. Ik ben bang voor de 
pijn, het aftakelen, mijn man en kinderen 
(30 en 33) achterlaten… Zo beangstigend 
dat ik daar totaal geen invloed op heb. De 
ene dag kan ik er goed mee overweg, de 
andere helemaal niet. Ik huil regelmatig 
een potje en kan onredelijk kwaad worden 
op mijn man terwijl hij de dingen voor mij 
uit liefde doet. Om alles wat ik zeg, doe en 
beleef zit een zwarte rand. Bij alles vraag 
ik me af of dit de laatste keer zal zijn. Op 
de momenten dat ik me echt beroerd voel, 
is er niemand in de buurt die het écht be-
grijpt. Voor mensen in mijn omgeving ben 
ik nooit meer de Yvonne die ik was. Ik ben 
nu Yvonne mét. Ze kijken me al met droe-
ve ogen aan als ze binnenkomen. Keer op 
keer is er die confrontatie met het nade-
rende einde. Het is niet uit te leggen hoe 
ik me dan voel. Gelukkig heb ik veel aan 
het inloophuis in Hoorn. Daar kan ik er 
goed over praten met lotgenoten. Zij snap-
pen gewoon wat er in me omgaat. Ik mag 
gewoon huilen en hoef niet uit te leggen 
waarom ik huil. Ook bij de praktijkonder-
steuner bij de huisarts kan ik terecht. Het 
liefst ben ik op de camping in Drenthe. 
Daar hoef ik niks. Zo fijn. Verder probeer 
ik uit te kijken naar dingen die ik graag 
doe. Ik maak plannen, al is het maar voor 
de volgende dag. Zo kijken we nu naar een 
nieuwe caravan met een douche erin, zo-
dat ik zo lang mogelijk op de camping kan 
blijven.’ 
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‘Om alles wat ik zeg, 
doe en beleef zit een 

zwarte rand’
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dubbelportret
Naam: Lianne Grootings Ritzen
Leeftijd: 36 jaar

‘Ik woonde nog maar net in Singapore toen 
ik in 2015 de diagnose borstkanker kreeg. Na 
een behandeling met chemo, bestraling en 
een borstamputatie was ik kankervrij. Twee 
jaar later, terug in Nederland, ging ik gere-
geld door mijn rug. Ik dacht aan een hernia, 
maar er werd kanker in mijn botten vastge-
steld. Toen ik het hoorde schoot ik meteen 
in de overleving. Wat zijn de mogelijkheden? 
Hoe nu verder met twee kleine kinderen, nu 
5 en 7 jaar? Hormoontherapieën sloegen niet 
aan. Chemotherapie is nu de laatste optie. 
Ondanks dat leef ik niet in angst. Ik besef 
sterk dat dit het moment is dat ik moet le-
ven. Ik wil genieten van wat ik elke dag weer 
kan doen, van mijn man, van mijn kinderen. 
Ik haal echt álles uit mijn dag en maak me 
niet druk om kleine dingen. Het heeft geen 
zin om me te verbeelden hoe ik me over drie 
maanden zal voelen. Natuurlijk zijn er mo-
menten dat het heel erg binnenkomt. Zoals 
wanneer ik mijn kinderen welterusten kus. 
Ze hebben nu geen zorgen, maar weten niet 
hoe hun toekomst er straks uit gaat zien zon-
der moeder, denk ik dan. Ik ben heel krach-
tig. Mijn man houdt me krachtig. Hij is er 
altijd. Extra kracht haal ik uit zelfhulpboe-
ken zoals ‘De Kracht van het Nu’ van Eck-
hart Tolle en ‘Boeddhisme in alle eenvoud’ 
van Steve Hagen. Die geven me troost. Met 
gesprekstherapie heb ik geen klik; lotgeno-
tencontact organiseer ik zelf via Instagram. 
Ik ben druk met mensen erbij te betrekken 
en dichtbij te houden. Daarmee ontvang ik 
veel liefde en begrip. Ik heb geen behoefte 
om met anderen te delen dat ik misselijk in 
een ziekenhuisbed lig, maar deel juist het in-
spirerende deel van mijn proces, de kracht. 
Omdat ik laat zien hoe sterk ik ben, krikken 
mensen me ook op met leuke dingen als ik 
er even doorheen zit. Die afleiding is de bes-
te remedie tegen angst. Al met al leid ik nog 
steeds mijn droomleven en pas me aan als 
dat lichamelijk even niet kan. Mijn tip? Blijf 
dicht bij jezelf en probeer te koesteren wat je 
wél kunt. Dat brengt zoveel moois.’ 

Volg Lianne op Instagram via  
SparkleUpYourMind.byLianne
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Meer over angst en onzekerheid bij 
borstkanker vind je op

 F www.borstkanker.nl/angst-en-onzekerheid

‘Ik leid nog steeds 
mijn droomleven’
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M ariska (40) was nog maar tien 
jaar toen haar moeder borstkan-
ker kreeg. Zeven jaar later over-

leed zij eraan. De lessen die Mariska van 
haar leerde, bracht ze in de praktijk toen 
ze de ziekte zelf zes jaar geleden kreeg. 
‘Mijn moeder zei altijd: luister goed naar 
de artsen, want ze hebben heel veel in-
formatie. Maar neem je eigen beslissing. 
Want je bent niet alleen patiënt, je bent 
ook een mens. En uniek.’
Misschien gaf Mariska’s moeder met haar 
woorden wel precies weer waarom samen 
beslissen zoveel meerwaarde heeft. Samen 
beslissen is namelijk het proces dat ertoe leidt 
dat je arts samen met jou tot de beste behan-
deling komt. ‘Beste’ betekent dat de behande-
ling niet alleen medisch verantwoord is, maar 
ook bij jou en je leven past. Omdat geen leven 
nu eenmaal hetzelfde is. 
Betrokken zijn bij dat besluitvormingsproces 
is belangrijk, onafhankelijk van wie uiteinde-
lijk de knoop doorhakt: jij of je arts.
Jij moet immers de behandeling ondergaan 
en jij leeft met de – mogelijk nare – gevolgen 

Met je arts overleggen over de beste 
behandeling, een behandeling die 
bij jóú past. Dat stimuleert BVN op 
verschillende manieren. Uit de ervaringen 
van internist-oncoloog Wouter Dercksen 
en borstkankerpatiënt Mariska Kuijpers 
wordt duidelijk waarom. ‘Je bent niet 
alleen patiënt, je bent ook een mens.’

Tekst: Els Wiegant

S name
beslissen, omdat iedereen uniek is
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hobby’s en zijn levensinstelling, maar nu 
probeer ik die informatie te integreren in 
de besluitvorming. Als iemand heel graag 
viool speelt, borduurt of wandelt, kan de bij-
werking neuropathie (het niet goed functi-
oneren van een of meer zenuwen, red.) erg 
vervelend zijn, zelfs al in geringe mate. Daar 
praat ik over.’
Ook het werkproces en de zorgpaden in het 
ziekenhuis, zoals die van de aanvullende 
behandeling na een operatie, werden onder 
de loep genomen. Tot Dercksens verrassing 
bleken veel meer dingen beter te kunnen 
dan hij had gedacht. ‘Samen beslissen, ge-
deelde besluitvorming, begint al bij de eerste 
handdruk van de chirurg of verpleegkundig 
specialist. Het hele team moet met deze in-
stelling de patiënt benaderen, en dat gebeur-
de niet. Door de manier waarop we het met 
z’n allen deden, duwden we de patiënt vaak 
onbewust al richting een aanvullende be-
handeling. “U wordt besproken in het mul-
tidisciplinair overleg en dan hoort u wat het 
beleid gaat worden”’. 
Dat gaat nu anders. ‘In elke fase van het pro-
ces zeggen we tegen de patiënt: er zijn meer-
dere opties en die zijn niet gelijk, maar wel 
gelijkwaardig. Ook de optie van niet-behan-
delen noem ik tegenwoordig nadrukkelijk. 
Ik zeg: uw stem is belangrijk. Die aanpak 
maakt een enorm verschil. Patiënten komen 
nu heel anders mijn spreekkamer binnen: 
beter geïnformeerd, beter gepositioneerd en 
met beide benen op de grond.’ 

mijn eigen waarneming en gevoel. Ik durf-
de er pas iets mee te doen toen mijn zus-
sen zeiden dat ze het met me eens waren. 
De vechtlust kwam ineens terug en ik ben 
naar een andere plastisch chirurg gegaan. 
Die vroeg me allereerst naar mijn verhaal 
en ervaringen. Ik heb diep ademgehaald en 
ben gaan vertellen. Alleen dát betekende 
al zoveel voor mij. Samen hebben we toen 
overlegd wat het beste voor mij was. Toen 
ik later het nieuwe resultaat zag, dacht ik: 
wauw, ik ben weer vrouw.’ 
 
Opgeklopt gebeuren
Proberen te achterhalen wat voor zijn pati-
ent belangrijk is, daar doet internist Wouter  
Dercksen tegenwoordig nóg meer zijn best 
voor dan vroeger. Samen met zijn team uit 
het Máxima MC in Eindhoven nam hij deel 
aan een Samen-beslissen-project van BVN. 
‘Ik moet bekennen dat ik dat hele samen be-
slissen nogal een opgeklopt gebeuren vond, 
een hype. Wij dokters dachten: samen be-
slissen? Dat doen wij al lang! Ik zit elke dag 
samen met mijn patiënten te overleggen over 
de volgende stap in hun behandeling.’
Ondanks die scepsis keken Dercksen en zijn 
team – ‘het was echt een team effort’ – naar 
de manier waarop ze de gesprekken met 
patiënten voeren. Dat leidde in zijn eigen 
spreekkamer tot – weliswaar kleine – aan-
passingen. ‘Ik vroeg altijd al naar iemands 

Wil je weten hoe BVN je kan helpen bij 
gesprekken met je zorgverleners over be-
handelkeuzes? Kijk dan op 

 F www.borstkanker.nl/samen-beslissen

ervan. Het kan je ook een gevoel van grip (te-
rug)geven en de kans op spijt over een beslis-
sing verkleinen. 
Samen beslissen vraagt een inbreng van zo-
wel de dokter als de patiënt. De dokter brengt 
zijn medische kennis in, de patiënt de kennis 
over zijn leven, zijn gevoel en over wat hij be-
langrijk en minder belangrijk vindt.

Goede argumenten
Mariska deed dat ook. Nadat haar borst 
was geamputeerd, adviseerde de oncoloog 
aanvullende chemotherapie. Mariska wilde 
graag weten waarom precies. Ze had im-
mers geen uitzaaiingen. ‘Ik wist van mijn 
moeder hoe een chemokuur eruitziet, dus 
ik wilde goede argumenten hebben voordat 
ik eraan begon. Die kreeg ik eigenlijk niet.’
Na een second opinion stemde Mariska 
toch in met een tweedelige chemothera-
piebehandeling: drie FEC-kuren en daarna 
drie Taxotere-kuren. ‘Bij die laatste ging 
ik een week door de hel. Zelfs mijn nagels 
vielen eraf. Ik wilde ermee stoppen en in 
plaats daarvan nog een FEC-kuur. Toen dat 
op weerstand in het ziekenhuis stuitte, heb 
ik gezegd: ik begrijp dat jullie je protocollen 
hebben, maar ik bén niet iedereen. Ik pas 
niet in een standaardhokje.’
Hoe doortastend Mariska tot dan toe ook 
had opgetreden, toen ze een half jaar later 
naar de plastisch chirurg ging voor de borst- 
reconstructie voelde ze zich heel onzeker 
en kwetsbaar. ‘Dit was onbekend terrein 
voor mij. Ik was een beetje moegestreden 
en ik wist niet goed wat ik moest vragen. In 
het ziekenhuis hadden ze gezegd: dat is een 
goede chirurg, die weet wat het beste voor 
je is. Dus ik ben blind van vertrouwen de 
operatie ingegaan. Het eindresultaat vond 
ik helemaal niet mooi, maar ik twijfelde aan 

Samen beslissen vraagt de 
inbreng van zowel de arts als 

de patiënt
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Neoadjuvante 
therapie keert de 

behandelvolgorde om
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Tot vrij recent werden mensen met borstkanker over het algemeen eerst geope-
reerd, waarna bestralingen en/of chemotherapie volgen. Tegenwoordig wordt die 
volgorde steeds vaker omgedraaid en krijgen mensen eerst chemo-, immuno- of 
hormoontherapie en worden ze daarna pas geopereerd. De behandeling die aan 
de operatie voorafgaat, wordt neoadjuvant genoemd. Een belangrijk voordeel is dat 
je nog voor de operatie kunt vaststellen hoe de tumor op de therapie reageert.

Tekst: Huup Dassen ~ Illustratie: Deborah van der Schaaf

A ls je bij borstkanker een therapie vóór de operatie 
krijgt in plaats van erna, dan noemen we dat neoad-
juvant. Als we over neoadjuvante behandeling spre-
ken, dan hebben we het op dit moment meestal over 

chemotherapie en immunotherapie. Hormoontherapie vóór de 
operatie wordt nog niet zo vaak gegeven, maar ook de toepassing 
daarvan neemt toe. 
Een groot voordeel van behandeling vóór de operatie is dat je het 
effect van de behandeling op de tumor kunt zien; die is immers 
nog niet operatief verwijderd. Mocht bij neoadjuvante therapie de 
tumor niet reageren zoals gehoopt, dan kun je overwegen om een 
ander type medicatie te proberen of iets aan de behandeling toe te 
voegen voordat je gaat opereren. 
Belangrijk bij neoadjuvante therapie is dat de tumor, als de thera-
pie effectief is, al voor de operatie een stuk kleiner wordt. Daar-
door kan de ingreep vaker borstsparend en/of met behoud van 
okselklieren gebeuren met als doel minder bijwerkingen en een 
betere kwaliteit van leven voor de patiënt. 
Neoadjuvante behandeling kan ook een uitkomst bieden voor 
mensen die tijd nodig hebben om te bepalen wat voor hen de beste 
operatie wordt. Dat speelt bijvoorbeeld bij patiënten met borst-
kanker door een erfelijke belasting. Die staan onder meer voor de 
beslissing of ze de hele borst of zelfs beide borsten laten verwij-
deren. Tijdens die ‘denkpauze’ kan dan alvast met chemotherapie 
worden begonnen, ook om te voorkomen dat er uitzaaiingen op 
afstand ontstaan. 

←
Deborah van der Schaaf over haar illustratie:
Een verrekijker, vanwege het vooruit- en terugblik-
ken dat deze behandeling omvat. In plaats van 
het ophangkoord dat normaal gesproken aan een 
verrekijker hangt, heb ik een bh-band gebruikt. 

Dit artikel kwam tot stand met bijdragen van  
dr. Monique Bos, internist-oncoloog in het 
Erasmus MC en dr. Inge Baas, internist-oncoloog 
in het UMC Utrecht.
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Neoadjuvante behandeling kan ook psychologisch een positief ef-
fect hebben: als de patiënt ‘ziet’ dat de tumor door de therapie 
kleiner wordt, kan dat het makkelijker maken om de therapie te 
doorstaan. Sommige patiënten ervaren chemotherapie als ‘de 
grootste hobbel’ en vinden het prettig als ze die als eerste nemen.
 
Of neoadjuvante therapie bij een patiënt past, hangt dus niet al-
leen af van medische kenmerken maar ook van iemands persoon-
lijke voorkeur. In overleg bepalen arts en patiënt samen wat de 
beste volgorde is.
Formeel is er nog geen bewijs dat de omkering van de behandel-
volgorde leidt tot een betere overleving. Sterke aanwijzingen zijn 
er wel. Dat geldt in de eerste plaats voor die patiënten bij wie de 
tumor door de neoadjuvante behandeling helemaal verdwijnt, en 
in het bijzonder bij HER2-positieve en triple negatieve tumoren 
die volledig verdwijnen.

Neoadjuvante chemotherapie
Een belangrijke indicatie voor neoadjuvante chemotherapie is een grote 
tumor (stadium III, zie www.borstkanker.nl/stadia-van-borstkanker) 
en/of een tumor die is ingegroeid in de huid of de borstkas. Zonder 
neoadjuvante therapie is een operatie in de laatste gevallen nage-
noeg uitgesloten. 
Sommige tumoren reageren zo goed op de neoadjuvante behande-
ling dat de tumor verdwijnt en dat de chirurg bij de operatie alleen 
maar dode kankercellen of littekenweefsel vindt. Patiënten die dat 
overkomt hebben een betere prognose dan degenen bij wie de tu-
mor niet volledig is verdwenen. Mocht dat niet zo zijn, dan hebben 
de kuren van voor de operatie wel duidelijk gemaakt voor welke 
chemomiddelen de tumor gevoelig is en voor welke niet. Dat is han-
dig met het oog op de nabehandeling na de operatie. 
Redenen om géén neoadjuvante chemotherapie te geven (con-
tra-indicaties) zijn er ook. Dit kan het geval zijn als er sprake is van 
een agressieve vorm waarvan we weten dat die niet of nauwelijks 
op chemotherapie reageert zoals metaplastische borstkanker. Ook 
zijn artsen terughoudend als ze twijfelen of iemand chemothera-
pie wel kan verdragen. Veelal gaat het dan om oudere, kwetsbare  
patiënten of mensen met aandoeningen aan het hart. Die zijn, als er 
sprake is van hormoongevoelige borstkanker, vaak beter af met een 
behandeling vóór de operatie met hormoontherapie, die over het 
algemeen als milder wordt ervaren dan chemotherapie. 

Neoadjuvante hormoontherapie
Ook de toepassing van hormoontherapie vóór de operatie neemt 
toe, al wordt deze minder vaak gegeven dan neoadjuvante chemo-
therapie. Sommige hormoongevoelige tumoren met een laag risico 
op terugkeer komen bijvoorbeeld hiervoor in aanmerking. Eventueel 
kun je daarmee bij lokale uitzaaiingen in de oksel een okseloperatie 
voorkomen en na neoadjuvante hormoontherapie en een borstope-
ratie volstaan met bestraling van de oksel. Ook kan neoadjuvante 
hormoontherapie een keuze zijn als het voor de patiënt prioriteit 
heeft om voorafgaand aan de borstkankeroperatie een ander behan-
deltraject te doorstaan zoals een revalidatietraject of het instellen 
van medicatie bij een psychiatrische ziekte. Het is belangrijk dat 
de patiënt zich realiseert dat het effect langzamer merkbaar is dan 

Een belangrijk voordeel van 
neoadjuvante behandeling is 

dat je nog voor de operatie kunt 
vaststellen hoe de tumor op de 

therapie reageert 

Dr. Monique Bos, internist-oncoloog in 
het Erasmus MC, foto: Erasmus MC
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Dr. Inge Baas, internist-oncoloog in het UMC 
Utrecht, foto: NVMO

Over het algemeen betekent een 
neoadjuvante behandeling alleen 

een aanpassing van de volgorde en 
niet méér behandeling

F

bij neoadjuvante chemo- of immunotherapie en dat de hele voorbe-
handeling zo’n negen maanden kan duren.

Traject
Neoadjuvante behandeling wordt in een toenemend aantal ge-
vallen als optie besproken. Het is ook in steeds meer ziekenhui-
zen mogelijk. Dit geldt vooral voor de neoadjuvante therapie van 
HER2-positieve en triple negatieve borstkanker. Omdat er kans is 
dat de tumor als gevolg van de neoadjuvante behandeling volledig 
verdwijnt, moet de plaats van de tumor vóór die behandeling ge-
markeerd worden, bijvoorbeeld met een radioactief zaadje. Ook 
vindt er tijdens de behandeling op verschillende momenten extra 
beeldvormend onderzoek plaats. En er is meer afstemming no-
dig tussen oncoloog en chirurg, juist omdat het moment van een 
operatie afhangt van het effect van de neoadjuvante behandeling. 
Allemaal zaken waardoor een neoadjuvante behandeling organi-
satorisch iets meer vraagt van een ziekenhuis. 
Voordat met een neoadjuvante behandeling gestart kan worden 
onderga je de nodige onderzoeken om tot een volledige diagnose 
te komen. Daarvoor is het nodig om te bepalen hoe groot de tumor 
is, of er lymfeklieren zijn aangedaan, of de tumor is ingegroeid in 
de huid of de borstkas (een indicatie voor een mogelijke neoad-
juvante behandeling), maar ook om welk type borstkanker het 
gaat. Daarvoor worden biopten van de tumor genomen, meestal 
foto’s en MRI-scans gemaakt alsook PET/CT-scans om te zien of 
er aangedane lymfeklieren of uitzaaiingen op afstand zijn. Alle 
resultaten komen vervolgens aan de orde in het multidisciplinair 
overleg (MDO) met de betrokken specialisten, en vaak ook de ver-
pleegkundig specialist. Daar wordt ingeschat of een patiënt voor 
neoadjvante behandeling in aanmerking komt en welke specifieke 
medicatie het beste past, maar ook welke voorzorgen genomen 
moeten worden, bijvoorbeeld om hartproblemen uit te sluiten.

De neoadjuvante behandeling duurt vaak een half jaar tot acht 
maanden. Dat vinden veel patiënten psychisch lastig. Je komt 

naar het ziekenhuis omdat je borstkanker hebt en verwacht snel 
geopereerd te worden zodat de tumor uit je lijf is, en dan krijg je 
eerst een half jaar allerlei kuren voordat het zover is. Je houdt na-
tuurlijk de keuze om meteen geopereerd te worden. Aan de artsen 
de taak om zo goed mogelijk uit te leggen wat de voor- en nade-
len van een eventuele behandeling vóór de operatie zijn. Soms is 
er geen keuze: grote tumoren die ingegroeid zijn in de huid of de 
borstkas zijn zonder voorbehandeling sowieso moeilijk of niet te 
opereren. Als de tumor geslonken is, is de kans op een succesvolle 
operatie veel groter.
De reactie van de tumor op de behandeling wordt meestal halver-
wege het traject middels een MRI-scan bepaald, dus na een maand 
of drie. Werkt de therapie onvoldoende, dan kan dat leiden tot aan-
passing van de gebruikte medicijnen. Daarnaast krijgt de patiënt 
bij elke kuur, dus veelal om de drie weken, een lichamelijk onder-
zoek om te kijken hoe het gaat.

Na de operatie wordt met onderzoek door de patholoog duidelijk 
of de tumor volledig verdwenen is of niet. Behandelaars weten dan 
dus hoe effectief de neoadjuvante behandeling was. Over het alge-
meen betekent neoadjuvante behandeling alleen aan aanpassing 
van de volgorde en niet méér behandeling. Maar het kan soms, bij 
sommige tumoren voorkomen dat het advies na neoadjuvante  
therapie en na de operatie luidt om toch nog met bijvoorbeeld  
chemotherapie door te gaan na de operatie. Het is dus goed als een 
patiënt erop is voorbereid wanneer dit tot de mogelijkheden behoort.

Wetenschappelijk onderzoek
In Nederland wordt veel wetenschappelijk onderzoek (trials)  
gedaan naar toepassingen en verbeteringen van neoadjuvante 
behandelingen van borstkanker. Een voorbeeld is de SUBITO- 
trial voor patiënten met een stadium III (zie www.borstkanker.nl/
stadia-van-borstkanker) triple negatieve borstkanker. Begin deze 
eeuw zijn er al verschillende onderzoeken geweest naar neoadju-
vante behandeling bij vrouwen met triple negatieve borstkanker: 



Het blad over borstkanker  12 de medische les #24 - najaar 2019

Meer informatie

 F www.borstkanker.nl/neo-adjuvante-
chemotherapie-voor-de-operatie

 F www.borstkanker.nl/webinar-congressen-2018   
Scrol op deze pagina naar het onderwerp 
‘Ontwikkelingen bij neo-adjuvante en adjuvante 
therapie’

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

die werden behandeld met intensieve of hoge doses chemothera-
pie. De hoge doses tasten echter ook het beenmerg aan, de bron 
van bloed- en afweercellen. Daardoor is na afloop van de kuren 
vaak een stamceltransplantatie nodig. De stamcellen worden voor 
de chemo uit het eigen beenmerg van de patiënt gewonnen. Deze 
werkwijze is verder uitgewerkt voor patiënten met triple negatieve 
borstkanker bij wie de ziekte erfelijk is. Zij hebben een mutatie in de 
genen BRCA-1 en -2 of hun tumor is BRCA-like (hij heeft die muta-
ties niet, maar gedraagt zich alsof hij ze wel heeft). Deze tumoren 
zijn extra gevoelig voor chemotherapie met zogeheten alkyleerders 
en platina-verbindingen. Deze middelen tasten de herstelmechanis-
men van de kankercellen aan. In het kader van de SUBITO-trial wor-
den patiënten met een grote tumor en veel aangedane lymfeklieren 
(stadium III) neoadjuvant behandeld: óf met hoge doses alkylerende 
chemotherapie óf met standaard chemotherapie, waarbij vervolgens 
een jaar PARP-remmers worden toegediend. Dit zijn tabletten, die 
continu het herstelmechanismen van BRCA-positieve cellen belem-
meren. Zo hopen de onderzoekers de terugkeer van de tumor lang-
durig te onderdrukken. Welke strategie het beste is zal de komen-
de jaren blijken in. Dus het gaat hierbij om de verfijning van reeds 
bestaande neoadjuvante therapie voor een groep patiënten met een 
sterk verhoogd risico op terugkeer van kanker.

Train-studies
Twee andere grote Nederlandse trials die betrekking hebben op ne-
oadjuvante therapie zijn TRAIN2 en TRAIN3. Deze richten zich op 
patiënten met een HER2-positieve borstkanker. Voorheen kregen 
deze patiënten initieel neoadjuvante chemotherapie met een com-
binatie van middelen waar onder andere [epi]adriamycine in zat, 
wat hartschade kan veroorzaken. In de voorloper van deze studies 
(TRAIN1) is gekeken of [epi]adriamycine uit het chemopakket kon 
worden weggelaten. De resultaten waren heel goed, bij iets meer dan 
de helft van de patiënten verdween de tumor volledig. Vervolgens 
werden in TRAIN2 bij een volgende groep patiënten de immuno-
therapiemiddelen trastuzumab en pertuzumab (HER2-remmers) 
toegevoegd. Daarop waren bij 70 procent van de patiënten alle tu-
morcellen vóór de operatie verdwenen. Om dit te bereiken moeten 
patiënten wel doorbijten. De voorbehandeling omvat negen kuren 
om de drie weken. Dat is dus 27 weken, ruim een half jaar. In die peri-
ode kan ook nog andere schade als gevolg van de chemotherapie ont-
staan. Veelgebruikte vormen van chemotherapie, zoals paclitaxel, 
kunnen op termijn irritatie geven aan de zenuwbanen. Andere, zoals 
carboplatine, kunnen leiden tot afwijkingen van de bloedstolling. 
Bovendien geldt het risico op hartschade ten dele ook voor de immu-
notherapie met trastuzumab en pertuzumab al is de schade hiervan 
omkeerbaar. Maar veel artsen vinden de potentieel schadelijke com-
binatie van chemo- plus immunotherapie te riskant en willen schade 
uiteraard zo veel mogelijk beperken.
Daarom is een derde onderzoek gestart (TRAIN3) vanuit de vraag of 
en in hoeverre tumoren al verdwijnen na minder dan negen kuren. 
Daarvoor krijgen de deelnemende patiënten om de drie kuren een 
MRI-scan om te kijken of de tumor al weg is. In vaktermen: of er een 
radiologisch complete respons is. Als dat zo is, kan de neoadjuvante 
behandeling eerder stoppen en een operatie volgen. Meer hierover 
kun je lezen in het artikel op pagina 32. 

In Nederland wordt veel wetenschappelijk 
onderzoek gedaan naar toepassingen en 
verbeteringen van neoadjuvante therapie



‘Sinds de borstkanker in 2012 uitgezaaid bleek, hebben we nog zes jaar 
intens genoten van het leven samen. De kanker bracht ons ook mooie 
dingen. Daags nadat we te horen kregen dat er uitzaaiingen naar de 
hersens waren en Marijke het eind van het jaar vermoedelijk niet zou 
halen, reden we met de caravan naar Zuid-Frankrijk ook al zei de onco-
loog dat we beter in de buurt konden blijven. Daar schreef ik het eerste 
gedicht voor haar en nu ligt er mijn dichtbundel*. Wie had dat gedacht?’

‘Wij vierden niet alleen de goede uitslagen maar ook de rotberich-
ten. Dan trokken we een fles champagne open en gingen lekker uit 
eten… Marijke liet mij een brief na met “instructies”. Dat moet je 
niet te serieus nemen maar de strekking was: blijf genieten van het 
leven en houd contact met onze kinderen en kleinkinderen. Op 

onze trouwdag zat ik met haar foto op tafel in ons favoriete restau-
rant en heb ik op haar getoost.’ 
‘In Samen Sterker bij uitgezaaide borstkanker, de Facebookgroep 
die Marijke in 2016 opzette, zagen we dat mensen soms in al hun 
angst vergeten te leven. Natuurlijk moet je de lastige boodschap op 
je laten inwerken, maar daarna moet je wel proberen verder te gaan. 
Laat je niet door de ziekte leven maar geniet van vandaag, morgen 
kan het voorbij zijn. Ik voel me prima, los van de emotionele mo-
menten, en ik kijk uit naar mijn pensioen binnenkort. Er zijn nog 
zoveel leuke dingen te doen.’ 

* Dichtbundel Als er geen morgen meer is. 
Kijk ook op pagina 18/19.

Leef elke dag alsof het je laatste is

van Borstkankervereniging Nederland

Zijn vrouw Marijke, BVN-erelid, overleed in mei vorig jaar aan de gevolgen van borstkanker.  
Net als Marijke gelooft Ruud Vorstermans in positiviteit, openheid en gevoelens delen. 

 Zijn huis staat vol met foto’s van hun gezamenlijke herinneringen. Het helpt hem zijn leven  
weer op te pakken. ‘Als zij mij nog bezig kon zien, zou ze tevreden zijn.’ 

Tekst: Jac Janssen ~ Foto: Anneke Hymmen

Partner van 13#24 - najaar 2019
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ik met haar 
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Olivier Frieser (17) verloor zijn moeder 
aan borstkanker en moest voor 
zichzelf gaan zorgen. Gelukkig ving 
de moeder van een klasgenootje 
hem op. Net toen hij zijn leven weer 
op de rails leek te hebben, kwam het 
bericht dat zijn opvangmoeder 
Mariska Oudshoorn ook borstkanker 
had. Dit jaar ging Olivier letterlijk 
boksen tegen kanker. Hij deed mee 
aan een boksgala om geld in te 
zamelen voor Alpe d'Huzes (KWF) en 
het SamenhuiS in Alphen aan den Rijn.

Tekst: Rudolf Kleijn ~ Foto’s: Eline Hensen

Boksen tegen 
borstkanker

Dubbele confrontatie voor zeventienjarige
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Olivier was negen toen zijn moe-
der ziek werd. Wat ze precies 
had, wist hij toen niet. 'Mij was 
verteld dat mama een bultje 

had dat geopereerd moest worden. Maar ze 
werd steeds zieker. Later, na haar overlijden, 
kwam ik erachter dat ze al snel wist dat het 
niet goed zou komen. Ze had een dagboek.'
De ouders van Olivier waren op het moment 
van diagnose nog samen, maar scheidden 
even later. De ziekte was niet de aanleiding, 
maar misschien wel van invloed. 'Ze zouden 
toch wel zijn gescheiden', stelt Olivier. Zijn 
moeder overleed uiteindelijk toen hij vijftien 
was. Zij was 58. Olivier heeft haar ook nog 
een tijd verzorgd. 'Dat was een hele verande-
ring, de rollen omgedraaid.' 
Veel praten met de kinderen over 'volwassen' 
dingen zoals ziek zijn en sterven was in zijn 
familie niet de gewoonte. Hoewel Olivier 
close was met zijn moeder sprak ook zij niet 
veel met hem over haar ziekte. Hij zocht zijn 
moeder wel heel vaak op in het ziekenhuis, 
maar stond bij de feitelijke behandelingen 
toch op afstand. Nu gaat er geen dag voorbij 
zonder dat hij aan haar denkt. 'Zowel goede 
als minder goede herinneringen. Vakanties, 
maar ook haar ziekte.' Gedachten die hij niet 
makkelijk met anderen deelt.

Façade
Zijn moeder had voor haar overlijden nog 
wel hulp ingeroepen van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin. Hij kreeg een begeleider. 
Ook zijn vader kreeg ondersteuning. Hij zou 
na haar overlijden voor hem zorgen, was de 
bedoeling. Olivier: 'Maar dat werkte niet. Hij 
kon het niet. We botsten. Eerlijk gezegd, ik 
was ook jong, vijftien, en niet makkelijk. Ik 
heb er veel met mijn begeleider van Jeugd 
en Gezin over gesproken. Die spreek ik trou-
wens nog steeds.' 
Naar de buitenwereld hield Olivier een faça-
de op. Hij stortte zich op school, ging veel 
naar vrienden. Als zij, of hun ouders, vroe-
gen hoe het ging, antwoordde hij steevast: 
'helemaal goed'. Hij ging er nadat zijn vader 
afhaakte vanuit dat andere familieleden hem 
zouden opvangen. Maar uiteindelijk lieten 
ooms en tantes hem toch in de kou staan.
Toen hij bij zijn klasgenoot Naomi in het 
Zuid-Hollandse Aarlanderveen thuiskwam 
en haar moeder Mariska doorvroeg, kwam 
er toch uit dat het helemaal niet goed ging. 
Mariska: 'Hij vroeg me letterlijk: “Ben ik 

F

dan geen aardige jongen?” Dat had heel veel 
impact op mij. Dat niemand tegen hem zei: 
we gaan iets voor je regelen, daar kan ik nog 
steeds niet bij.' Spontaan wilde Mariska zelf 
iets doen. Olivier kende Naomi en haar twee 
broers al goed. Voor hen was het geen punt 
als hij in huis zou komen. Hun vader vond het 
besluit lastiger. Hij wilde tijd om na te den-
ken. Toen hij Olivier beter kende, viel ook zijn 
twijfel weg. Olivier is inmiddels alweer twee 
jaar volledig opgenomen in het gezin. 

Alles delen
En toen kreeg zijn opvangmoeder Mariska 
ook borstkanker. Mariska: ‘Ik vond het bi-
zar. Dat hij dit weer moest meemaken. We 
waren allemaal verbaasd, aangeslagen, ver-
drietig. Daarna zijn we samen gaan zitten 
en hebben we het erover gehad hoe we dit 
moeten aanpakken. Je moet er toch mee 
dealen. Ik heb nooit gedacht dat ik het niet 
zou overleven. Ik dacht wel: gelukkig gene-
zen steeds vaker mensen van borstkanker. 
Ik had ook geluk, geen uitzaaiingen, ok-
selklieren niet aangetast.’ Mariska betrok 
bewust haar gezin, vrienden, bekenden en 
familie bij haar behandeling. 'Ik praat over 
alles en deel het met iedereen. Vrienden en 
familie hield ik op de hoogte via de App. Alle 
kinderen zijn mee geweest naar de behande-
lingen. Naomi heeft zelfs een profielwerk-
stuk over borstkanker geschreven.'
Ook Olivier ging mee naar het ziekenhuis. 
'Dat was een overwinning', vertelt hij. 'Maar 
daarvoor zat ik steeds op school de hele dag 
in spanning.' Mariska vond het extra fijn dat 
hij mee kon omdat Olivier en Naomi intus-
sen hun rijbewijs hadden gehaald en zij haar 
chauffeur konden zijn.

Ze heeft een borstsparende operatie gehad, 
gevolgd door bestraling, chemotherapie en 
uiteindelijk hyperbare zuurstoftherapie. 'Ik 
heb wel mazzel gehad met de bijwerkingen. 
Ik hield steeds zin in eten en drinken. Ik was 
heel blij met de verpleegkundigen in mijn 
ziekenhuis. En hoewel de zuurstoftherapie 
zwaar was, wil ik wel kwijt dat die me echt 
geholpen heeft bij het herstel.' 
Inmiddels heeft Mariska te horen gekregen 
dat ze 'schoon' is. Ze is blij zoals iedereen blij 
zou zijn met een tot nu toe goede afloop. En 
nog een beetje extra. 'Het laat zien dat het 
ook anders kan. Ik begon strijdbaar en opti-
mistisch aan de behandeling, maar je moet 
ook geluk hebben. Dat heb ik gehad.’

Afreageren
Olivier zocht en vond een uitlaatklep in 
vechtsport. Hij had eerder gevoetbald, 
maar dat was na een tijdje vooral heel gezel-
lig met zijn vrienden. Het fanatieke trainen 
ging er vanaf. Dat was reden om te stop-
pen en een andere sport te kiezen. 'Ik wil-
de vroeger al kickboksen, maar dat mocht 
toen niet. Ik wilde mijn hoofd leegmaken en 
dacht dat het daarmee kon.' Mariska: 'Het 
begon ermee dat hij vroeg om een boksbal. 
Dan hielden de kinderen een kussen op en 
reageerde hij zich af. Hij wilde ermee door. 
Ik vond het eigenlijk geen leuke sport, kon 
er niet naar kijken. Voor hem is het echter 
een goede keus geweest. Het hielp hem te 
overleven.'
In de sportschool doet Olivier MMA, mixed 
martial arts, een combinatie van vechtspor-
ten, met elementen van boksen, kickboksen 
en worstelen. Daar kreeg hij de uitnodiging 
mee te doen aan het derde boksgala 'Vech-

Hoewel Olivier close was 
met zijn moeder, sprak 

zij niet veel met hem over 
haar ziekte
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ten tegen Kanker' in Alphen aan den Rijn. 
'De sportschool vroeg of ik mee wilde doen. 
Ik moest er even over nadenken, maar toen 
heb ik besloten dat ik wat terug wilde doen.'
In een uitverkocht theater Castellum stap-
ten in januari uiteindelijk tachtig vecht-
sporters in de ring om sponsorgeld bij el-
kaar te vechten voor KWF (Alpe d'Huzes) 
en het SamenhuiS, een opvanghuis voor 
mensen met kanker. Olivier won bijzonder 
eervol van een 25-jarige tegenstander. Ma-
riska kwam dit keer wel kijken. Zijn gevecht 
bracht ruim 2.700 euro op voor het goede 
doel. 'Tien procent van het totaal van de 
avond, ruim 27.000 euro', zegt hij trots. Dat 
liep naderhand -door nagekomen giften- op 
tot ruim 29.000 euro.

Vlag uit
De vlag kon om meer redenen uit dit jaar. Hij 
haalde - tegelijk met zijn nieuwe zus Nao-
mi - zijn eindexamen havo en gaat nu naar 
het hbo, commerciële economie studeren. 
'Ik was vastbesloten school te halen. Het is 
spannend om nu te gaan studeren. Ik ben 
graag zelfstandig, niet afhankelijk. Wat ik 
later precies wil gaan doen, weet ik nog niet. 
Wat ik wel weet, is dat ik graag zelf de baas 
ben en dat niet iemand anders mij vertelt wat 
ik moet doen. Ik maak liever mijn eigen keu-
zes dan dat ik voor een baas ga werken.' 

Er gaat geen dag voorbij zonder dat Olivier 
aan zijn moeder denkt

Meer informatie

www.kankerspoken.nl/ - Steun aan kinderen en 
jongeren met een ouder met kanker

www.ipso.nl – Hier kun je op postcode zoeken 
naar het dichtstbijzijnde inloophuis in jouw 
omgeving

Kankerklas - Boek van Corien van Zweden over 
vijf pubers, vijf ouders en één ziekte
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Erfelijke 
aanleg 
voor borst-
kanker?

Bij een BRCA-mutatie is er sprake van een foutje 
in het BRCA1- of BRCA2-gen, dat is geërfd van 
één van je ouders. Als je weet dat zo’n afwijking 
in jouw familie zit, kun je zelf beslissen of je wilt 
weten of je drager van een afwijkend gen bent. Je 
hebt dan meer kans op borst- en eierstokkanker 
en bij mannen op prostaatkanker. Of je in 
aanmerking komt voor DNA-onderzoek, kun 
je zelf nagaan aan de hand van een lijstje met 
redenen voor doorverwijzing.

Tekst: Deborah Ligtenberg

BRCA komt van BReast CAncer. Ieder 
mens heeft BRCA-genen. Als er een 
foutje (genmutatie) in een BRCA-gen 

zit, heb je een hoger risico op borst- en ei-
erstokkanker. Als één van je ouders een BR-
CA-genmutatie heeft, heb je vijftig procent 
kans om deze te erven. Dit geldt voor vrou-
wen én mannen. 
Een vrouw met een BRCA1-genmutatie 
heeft een risico van 60 tot 80 procent om 
in haar leven borstkanker te krijgen. Daar-
naast heeft ze 35 tot 45 procent risico op 
eierstokkanker. Een vrouw met een BR-
CA2-genmutatie heeft een risico van 60 tot 
80 procent op borstkanker en 10 tot 20 pro-
cent op eierstokkanker. 
Mannen met een BRCA-genmutatie hebben 
een licht verhoogde kans op borstkanker: 
7 procent bij BRCA2 en circa 3 procent bij 
BRCA1. Mannen met een BRCA-mutatie heb-
ben ook een licht verhoogde kans op pros-
taatkanker, vooral bij een BRCA2-mutatie. 
Alvleesklierkanker komt mogelijk ook iets 
vaker voor bij een BRCA2- mutatie. Dit geldt 
voor zowel mannen als vrouwen. 

Speciale kankerbehandeling
Vrouwen met erfelijke aanleg voor borst- en 
eierstokkanker kunnen ervoor kiezen zich 
regelmatig te laten controleren op borstkan-
ker. Controleren op eierstokkanker heeft 
geen zin, want dit zorgt er helaas niet voor 
dat eierstokkanker op tijd ontdekt wordt. Zij 
kunnen er ook voor kiezen om hun borsten 

en eierstokken uit voorzorg te laten wegha-
len. Het risico op borst- en eierstokkanker 
wordt dan minder dan 3 procent. Voor man-
nen is het risico op borstkanker zó klein, dat 
het niet nodig is je te laten controleren als je 
geen klachten hebt. 
Mensen met borstkanker door erfelijke aan-
leg kunnen een speciale kankerbehandeling 
krijgen: platinumhoudende chemotherapie. 
Dit is vaak zeer effectief bij borstkanker 
met een BRCA-mutatie. Daarnaast zijn er 
voor hen PARP-remmers. Deze blokkeren 
een eiwit dat kankercellen gebruiken om 
DNA-schade te repareren. Hierdoor sterven 
de kankercellen af. 

Aanwijzingen
Er zijn een aantal duidelijke aanwijzingen 
dat er erfelijke aanleg voor borstkanker in 
een familie zit:

•  Man met borstkanker in de familie
•  Vrouw met borstkanker < 40 jaar 
•  Borstkanker in beide borsten of meerdere 

tumoren in één borst waarbij de eerste 
tumor < 50 jaar is vastgesteld

•  Vrouw < 60 jaar met triple  
negatieve tumor

•  Vrouw met borstkanker en een  
eerste- of tweedegraads familielid met  
eierstokkanker

•  Borstkanker bij een vrouw < 50 jaar  
en prostaatkanker < 60 jaar in  
dezelfde familietak

•  Vrouw < 50 jaar en één of meer eerstegraads 
familieleden met borstkanker < 50 jaar

•  Vrouw en twee of meer eerste- of twee-
degraads familieleden met borstkanker, 
waarvan tenminste één tumor < 50 jaar 
is vastgesteld

•  Eerstegraads familielid met  
borstkanker < 40 jaar

•  Eerstegraads familielid met borstkan-
ker in beide borsten, waarvan de eerste 
tumor < 50 jaar is vastgesteld

•  Eerstegraads familielid met meerdere 
tumoren in één borst, waarvan de  
eerste tumor < 50 jaar is vastgesteld

•  Familieleden met borstkanker < 50 jaar  
en prostaatkanker < 60 jaar in dezelfde 
tak van de familie

•  Twee of meer eerstegraads familieleden 
met borstkanker, waarvan tenminste één 
tumor < 50 jaar is vastgesteld

•  Drie of meer eerste- en tweedegraads 
 familieleden met borstkanker, waarvan 
tenminste één tumor < 50 jaar is vastgesteld 

Let op!
Wees alert bij kleine families en Joodse voor-
ouders. Ongeveer 1 op de 40 personen met 
Ashkenazi Joodse voorouders is drager van 
een BRCA1- of BRCA2-genmutatie. 
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Meer informatie

Op F www.oncogen.nl vind je nog meer 
aanwijzingen voor erfelijke aanleg en informatie 
over andere genmutaties die het risico op 
borstkanker verhogen.
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Tumor met een vleugje Humor

Leontien van den Berg

Lees het 
interview met 
Ruud op p. 13
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1  100 tekeningen om te glimlachen
‘Ik merkte dat ik me over van alles en nog wat 
verbaasde en de humor ervan inzag’, zegt Leontien 
van den Berg. Om situaties en dingen niet te vergeten, 
is ze gaan tekenen wat ze meemaakte. ‘Het moest er 
in 1x op staan; recht uit het hart.’ Uiteindelijk heeft ze 
100 tekeningetjes gebundeld tot een uniek boek.  
F www.leontienvandenberg.nl, € 15,95.

2  Als er geen morgen meer is
De dag nadat hij en zijn vrouw Marijke vorig jaar te 
horen hadden gekregen dat zij uitzaaiingen in de 
hersens heeft en het eind van het jaar vermoedelijk 
niet zou halen, reden ze met de caravan naar Zuid-
Frankrijk. Daar schreef Ruud Vorstermans vervolgens 
het eerste gedicht van wat deze bundel werd. 
Meer over Ruud lees je op pagina 13.  
F www.boekscout.nl, € 19,50. 
Ruud schenkt de hele opbrengst aan BVN.

5  Niet zo maar een chemomutsje 
Maak kennis met Charlie: beeld je een panter in. 
Slank en elegant, één brok stijl. Maar ook machtig 
en sterk, altijd klaar om uit te halen. Dat is waar 
de headwear van Love Charlie voor staat. Je 
vaste bondgenoot, thuis en onderweg. Charlie 
camoufleert wat moet, maar doet je ook stralen 
in elk geval. Een nieuw initiatief van voormalig 
borstkankerpatiënte Céline Laridon. 
F www.lovecharlie.be

3  Thuiskomen in jezelf 
Als je te maken hebt met borstkanker zoek je naar 
houvast, vaak eenzaam en alleen. En dat terwijl je 
een veilige haven nodig hebt om thuis te komen 
in jezelf en je lichaam opnieuw te leren bewonen. 
Hentje Metz wil de lezer inspireren om vanuit 
zachtheid de pijn op te diepen en de betekenisvolle 
ervaring te vervlechten met je levensverhaal.
F www.hentjemetz.nl, € 24,-.

4  Minder drama in je leven,  
meer rust in je hoofd 

Wat een belofte van Jelle Hermus in zijn boek! 
Volgens hem hoeft het leven niet zo moeilijk 
te zijn. En zodra je leert om je eigen drama te 
verminderen, kun je zomaar met een wezenloze 
glimlach op je snoet over straat lopen. Best fijn 
als je toch al met diagnoses, behandelingen en 
andere sores zit… € 20,-.

In deze rubriek vind je mooie initiatieven en leuke spullen.  
Deze keer met een traan en met een lach. 

Stuur je eigen pareltjes op naar redactie@borstkanker.nl,
 @borstkanker of facebook.com/borstkanker

Pareltjes

18 B-jubeld 
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6   Lekker een potje janken
Wat kan het opluchten om je verdriet er even uit te 
sniffen, toch? Met de hippe en mooie zakdoeken 
van de Belgische start-up Huff & Puff heb je een 
vrolijk en stijlvol troostdoekje te pakken, dat je 
rustig mag laten zien.  
F www.huffpuff.be; € 30,- voor een duopack.
 
7  Er zit muziek in groente
Waar het Vegetable Orchestra ook speelt, de leden 
gaan eerst naar de markt om inkopen te doen. 
Vervolgens prepareren ze de wortels, preien en 
selderijknollen om erop te kunnen spelen. Van 
de restanten koken ze soep die het publiek na de 
voorstelling mag opeten. En ja, ze doen ook aan 
Krautfunding. Ga voor de grap echt even luisteren, 
bijvoorbeeld naar het Carrot Pano Drama of  
bekijk het filmpje op 
F www.vegetableorchestra.org

8  Levensloop van een intiem lichaamsdeel
Het boek Borsten gaat over een lichaamsdeel 
dat de helft van de wereldbevolking heeft, maar 
waar de meerderheid van de mensen weinig 
van weet. Corien van Zweden vertelt over haar 
eigen leven met borsten, waarvan ze er een 
verloor aan borstkanker. Ze laat psychologen, 
plastisch chirurgen, seksuologen, filosofen en 
lactatiekundigen aan het woord. 
 F www.corienvanzweden.nl, € 22,99.

 9  Paradijsbloemen verwelken niet
Als schoonheid en kleurenpracht hand-in-hand gaan 
met duurzaamheid, actualiteit en innovatie. Papier 
inspireert kunstenaars en ontwerpers al eeuwenlang. 
Tot 27 oktober kun je nog de ontwerpen van papier en 
karton van 39 kunstenaars bewonderen, waaronder 
deze paradijsbloemen van Anne ten Donkelaar.
F www.coda-apeldoorn.nl, € 10,- entree.

10  Medisch dagboek brengt orde in de chaos
Als je ernstig ziek bent, word je overladen met 
informatie, uitslagen van onderzoeken, gesprekken 
met behandelaars. Er spelen veel gedachten in je 
hoofd. Met het Medisch dagboek schep je orde in 
die overvloed. Je kunt er al je medische gegevens 
in kwijt. Die kun je aanvullen met persoonlijke 
gedachten en wensen. Zo krijg je overzicht en kun 
je samen met je behandelaars de beslissingen 
nemen die voor jou het beste zijn. BVN heeft 
meegelezen tijdens de ontwikkeling. € 9,95.

B-jubeld  19

10

8

6

9

7



Het blad over borstkanker  

Sommige tachtigers springen nog dagelijks 
op de fiets om boodschappen te doen of 
weren zich kranig op de bridgeclub. Maar 
er zijn ook ouderen van in de zeventig die 
nauwelijks in staat zijn om een wandeling 
te maken of een trap op te lopen en heel 
snel moe worden. Ze zijn wat men in de 
ouderengeneeskunde kwetsbaar noemt. Er 
hoeft maar weinig te gebeuren of ze wor-
den ziek, raken in de war of worden afhan-
kelijk van zorg.
Ook kampen veel ouderen met meerdere 
kwalen tegelijk. Dat noemt men comorbi-
diteit. Vaak zijn die kwalen chronisch: ze 
gaan niet meer over, maar kunnen wel met 
medicijnen onder controle worden gehou-
den. Veel pillen slikken is voor deze ouderen 
dagelijkse routine. Kwetsbaarheid en comor-
biditeit gaan vaak samen, maar niet altijd. 
Wanneer bij een ouder iemand borstkanker 
wordt vastgesteld zullen de behandelend 
artsen terdege rekening moeten houden met 
de algehele conditie van diegene.

Grijs gebied
Er zijn diverse testen om de kwetsbaarheid 
van ouderen te meten. ‘De eerste indruk 
wanneer ik een patiënt uit de wachtkamer 
ophaal, zegt ook al veel’, zegt dr. Gerrit-Jan 
Liefers, oncologisch chirurg in het Leidse 

‘Bij de meeste oudere patiënten 
heerst vooral het verlangen naar 
een zo goed mogelijk leven thuis 
en zo weinig mogelijk belasting 

door de behandeling’
Barbara van Munster,

 internist-geriater

De meeste mensen met borstkanker zijn 65-plussers (60%). Een deel was 
voor het moment van diagnose kerngezond, een ander deel kampte al met 
ouderdomsproblemen en/of chronische ziekten als hartfalen, diabetes of alzheimer. 
Dat maakt de behandeling lastiger. Kun je dan een operatie of chemokuur wel 
aan? Zo nee, wat is dan de beste behandeling? Onderzoek onder deze specifieke 
doelgroep is er nauwelijks. Artsen gaan daarom vaak op hun gevoel af, goede 
afstemming met de patiënt is daarbij van groot belang. 

Tekst: Huup Dassen

Borstkanker 
op je oude dag 
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Dr. Barbara van Munster, internist-geriater in de Gelre  
ziekenhuizen en bijzonder hoogleraar Geriatrie in het  
UMC Groningen, foto: UMCG/Gerald Emming
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F

UMC. ‘Hoe staat ze op uit haar stoel? Heeft 
diegene een rollator? Wat is de loopsnelheid? 
Geeft iemand een stevige hand? Zo heb je in 
de eerst tien seconden dat je een patiënt ziet 
al een indruk. Verder is het aantal medicij-
nen dat iemand slikt veelzeggend. Ook let ik 
op de coherentie van het verhaal van degene 
die ik tegenover me heb en wat voor diege-
ne alledaagse bezigheden zijn: doet iemand 
zelfstandig boodschappen of heeft men in 
het dagelijks leven hulp nodig? Ook dat is 
een heel goede graadmeter.’
Impliciet werkt Liefers zo een flink aantal 
punten af die ook in standaardtesten van 
kwetsbaarheid zijn opgenomen. ‘Een pro-
bleem is dat die allemaal net wat anders 
meten’, weet prof. dr. Barbara van Munster, 
internist-geriater in de Gelre ziekenhuizen 
in Apeldoorn en bijzonder hoogleraar Geria-
trie in Groningen. ‘Sommige testen noemen 
iemand al kwetsbaar, terwijl dat volgens an-
dere wel meevalt.’ 
Hieruit blijkt maar weer dat kwetsbaarheid 
een moeilijk te definiëren begrip is. ‘Patiën-
ten die gezond en kwiek zijn, zijn het pro-
bleem niet. Ouderen die er slecht aan toe 
zijn evenmin. Daar tussenin is er een heel 
groot grijs gebied. Bij het plussen en minnen 
wat je dan moet doen word je niet gesteund 
door bewijsvoering uit onderzoek, want er 

is nog maar heel weinig onderzoek naar ge-
daan. Dus je weegt als arts de risico’s af 
op je gevoel, wat je weet uit onderzoek bij 
jongere mensen en hebt meegemaakt bij 
vergelijkbare patiënten. Er is nooit grondig 
onderzoek gedaan naar de invloed van alle 
factoren die de kwetsbaarheid bepalen op 
de uitkomst van bepaalde behandelingen. 
De beste keuze is sterk afhankelijk van de 
toestand van de individuele patiënt en dat 
maakt het erg lastig.’ 
Toch is er één test die volgens Van Munster 
momenteel als gouden standaard geldt: de 
Comprehensive (uitgebreide) Geriatric As-
sessment (CGA).

Behandeling
Dat is prof. dr. Johanneke Portielje met 
haar eens. Zij is internist-oncoloog en 
hoogleraar Geriatrische Oncologie in Lei-
den. Het feit dat kwetsbaarheid en comor-
biditeit in bijna evenveel gedaantes voor-
komen als er patiënten zijn, maakt dat er 
geen standaard antwoord is op de vraag 
hoe iemand met borstkanker, comorbidi-
teit en/of kwetsbaarheid het best behan-
deld kan worden. ‘De beste behandeling 
volgens de stand van de wetenschap is 
bovendien niet altijd de beste behande-
ling voor een individuele patiënt’, aldus 
Portielje. ‘Dit geldt ook als de patiënt de 

Prof. dr. Johanneke Portielje, internist-oncoloog in het Haga 
Ziekenhuis en het LUMC, foto: Nadine van den Berg

Dit artikel kwam tot stand met medewerking 
van Anjo Geluk, patient advocate van BVN en 
lid Raad van Ouderen, dr. Gerrit-Jan Liefers, 
oncologisch chirurg LUMC, dr. Barbara van 
Munster, internist-geriater in de Gelre zieken-
huizen en bijzonder hoogleraar geriatrie in het 
UMC Groningen en prof. dr. Johanneke Portielje, 
internist-oncoloog, Haga Ziekenhuis en LUMC. 

‘De beste behandeling volgens  
de stand van de wetenschap  

is niet altijd de beste behandeling 
voor een individuele patiënt’

Johanneke Portielje,  
internist-oncoloog
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behandeling goed zou kunnen doorstaan.’ 
Ze geeft het voorbeeld van een kwetsbare 
patiënt die na de operatie in aanmerking 
komt voor hormonale therapie om de kans 
op terugkeer van kanker te verkleinen. 
Echter, de patiënt is soms neerslachtig en 
heeft veel last van gewrichtspijnen. Zij 
moet dan een afweging maken tussen de 
bescherming die de behandeling biedt met 
mogelijke winst in de toekomst en het risi-
co dat zij nog moeilijker uit haar stoel zal 
komen en haar stemming slechter wordt. 
Deze vrouw komt dan gemakkelijk tot de 
conclusie dat ze de extra belasting van de 
hormonale therapie er niet bij kan heb-

Dr. Gerrit-Jan Liefers, oncologisch chirurg in het LUMC,  
foto: Anneke Hymmen

is en dus misschien nog wel zeven of acht 
jaar leeft, moet je met diegene vanuit me-
disch oogpunt toch praten over de optie 
zich te laten opereren.’
Integrale behandelplannen die alle klach-
ten van de patiënt bestrijken zijn moeilijk 
op te stellen, zegt Van Munster. ‘Mensen 
lopen soms bij zeven specialisten en die 
weten niet allemaal waar de anderen mee 
bezig zijn. Zeker als de patiënt in meerde-
re ziekenhuizen komt. Ook is het lastig in 
te schatten welke interacties en bijwerkin-
gen van medicijnen de behandeling van 
één van de andere ziekten kunnen belem-
meren. Daarnaast is het voor patiënten 
die kwetsbaar zijn of geheugenproblemen 
hebben vaak te ingewikkeld om de regie te 
houden over de behandeling en wat er alle-
maal met ze gebeurt.’
Patiënten hebben baat bij een vaste contact-
persoon, zeker wanneer ingewikkelde afwe-
gingen nodig zijn. In de meeste ziekenhuizen 
is zo iemand voor de borstkankerzorg voor-
handen. Daar vangt de verpleegkundig spe-
cialist of regieverpleegkundige een patiënt 
als eerste op, weet van de hoed en de rand, 
kent de betrokken specialisten en is perma-
nent bereikbaar voor hem of haar. De erva-
ring leert dat veel patiënten daar gebruik 
van maken. Deze casemanagers betrekken 
in de regel ook de naasten van de patiënt en 
eventuele mantelzorgers bij hun werk. Zij 
zijn ook degenen die de grenzen van de pati-
ent bewaken als het om de behandeling gaat. 
En ze geven bij de artsen aan wanneer een 
behandeling te veel van een patiënt vergt. 
Een dergelijke casemanager met integraal 
overzicht zou er ook voor oudere patiënten 
met comorbiditeit moeten komen die in ver-
schillende ziekenhuizen voor verschillende 
kwalen worden behandeld. Tot op heden is 
dat helaas nog een uitzondering.

Kwaliteit van leven
Twee jaar geleden promoveerde dr. Victoria 
Hamelinck in Leiden op de voorkeuren van 
patiënten. In het kader daarvan ondervroeg 
zij gezonde ouderen over allerlei denkbare 
gezondheidsproblemen waarmee ze gecon-
fronteerd zouden kunnen worden. Daaruit 
kwam naar voren dat ouderen vooral hech-

ben. ‘Ik zie vrij vaak dat kwetsbare pati-
enten eerder voor het nu kiezen in plaats 
van voor de toekomst. Omdat ze nu al met 
moeite de dag doorkomen.’ Voorwaarde 
voor een verantwoorde keuze is wel dat de 
patiënt weet en begrijpt welke bijwerkin-
gen een behandeling heeft, hoe groot de 
kans erop is en of ze overgaan.
‘Het kan ook andersom’, vervolgt Portielje. 
‘Mensen van een jaar of 85 met borstkan-
ker hebben soms de neiging om te zeggen: 
“Ik ben al zo oud, laten we daar maar niet 
te moeilijk over doen.” Maar als je vast-
stelt dat een vrouw ondanks haar kalen-
derleeftijd niet of nauwelijks kwetsbaar 

‘Het is van belang dat artsen ook met 
oudere patiënten bespreken hoe het 
beloop van de ziekte kan zijn zodat 

zij zelf kunnen bepalen wat het meest 
belangrijk voor hen is’

Gerrit-Jan Liefers, 
borstkankerchirurg
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ten aan kwaliteit van leven en behoud van 
zelfstandigheid. ‘Als ze vervolgens ernstig 
ziek worden, gaan hun reacties veel meer in 
de richting van toch een behandeling’, zegt 
Liefers. Met andere woorden: dan zijn ze 
vrij vaak bereid om water bij de wijn te doen 
en willen bijvoorbeeld toch aan chemo- of 
radiotherapie beginnen. ‘Hierbij speelt na-
tuurlijk ook dat borstkanker niet meteen 
dodelijk is. In een nog later stadium zullen 
patiënten vaak besluiten dat het genoeg is 
geweest met alle behandelingen.’ 
Volgens Liefers is in het algemeen van 
groot belang dat artsen ook met de oudere 
patiënten uitvoerig bespreken hoe het be-
loop van de ziekte kan zijn. Dan weten ze 
wat er kan gebeuren en kunnen ze bepalen 
wat voor hen zelf het meest belangrijk is 
en welke inbreng zij in het behandeltra-
ject willen hebben. ‘Bij de meeste patiën-
ten heerst vooral het verlangen naar een 
zo goed mogelijk leven thuis en zo weinig 
mogelijk belasting door de behandeling’, 
voegt Van Munster toe. ‘Ook omdat ze al 
een lang leven achter de rug hebben. Zij 
vinden het bewaren van autonomie door-
gaans veel belangrijker dan nog langer 
leven.’ Borstkankervereniging Nederland 
geeft oudere patiënten de tip om duide-
lijk aan te geven wat ze graag doen in hun 
(dagelijks) leven zodat daar rekening mee 
gehouden kan worden.

Meer kennis nodig 
Omdat er nog zo weinig bekend is over de in-
vloeden van comorbiditeit en kwetsbaarheid 
op de behandeling van ouderen met borst-
kanker, is er grote behoefte aan onderzoek.
Twee jaar geleden is hiervoor het samen-
werkingsverband TOP-consortium opge-
richt. TOP staat voor Tailored treatment 
in Older Patients (maatwerk voor oude-
ren). De eerste grote studie van dit con-
sortium (TOP-1) onderzoekt het effect 
van niet bestralen na de operatie bij pati-
enten met een heel kleine kans op terug-
keer van de kanker in de borst (recidief). 
Dat bespaart ze een zware behandeling en de 
mogelijke bijwerkingen ervan. Liefers: ‘Oude-
ren die zelfstandig leven laten de bestraling 
graag achterwege en accepteren de zeer klei-
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Anjo Geluk, patient advocate voor BVN en lid 
Raad van Ouderen, foto: privé

Meer informatie 

Meer over ouderen en borstkanker vind je op 
  Fwww.borstkanker.nl/ouderen 

Tips voor eigen regie: Hoe kun je een gesprek 
voorbereiden, hoe kun je jouw wensen aan-
geven, waar kun je zelf aan denken voor na de 
behandeling. Bekijk de tips en checklist op: 

 F  www.borstkanker.nl/ tips-van-de- 
verpleegkundige

‘Onderzoek zonder inbreng  
van (oudere) patiënten 

kan niet meer!’
Anjo Geluk, 

patient advocate BVN

ne kans dat er toch een recidief ontstaat.’
Over verdere studies wordt nagedacht, 
bijvoorbeeld over het nut van hormoon- 
therapie bij kwetsbare vrouwen. Daar-
naast wordt in Leiden onder leiding van De 
Glas, Liefers en Portielje en met medewer-
king van ouderen gewerkt aan een meet-
instrument dat aangeeft welke uitkomsten 
van een behandeling te verwachten zijn 
gegeven de tumorkarakteristieken van ou-
dere vrouwen en hun kwetsbaarheid. Ook 
de bijwerkingen, kwaliteit van leven en de 
kans op behoud van zelfstandigheid wor-
den daarin meegenomen. Het doel is een 
praktische vragenlijst die artsen met hun 
patiënten kunnen invullen. 
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‘Uit iedereen die ik ken, 
koos Allah mij om dit  

te doorstaan’

F

Ik had al maanden het gevoel dat er iets ergs ging gebeuren’, 
vertelt Saida. ‘Ik ben parttime baliemedewerker in het Sint 
Antoniusziekenhuis en las op mijn werk een artikel over een 

Marokkaanse vrouw die borstkanker kreeg. Ze heette net als ik 
Saida en had ook een dochter van 16... Later kregen drie buur-
vrouwen borstkanker. Ik dacht: als zij het krijgen dan krijg ik het 
vast ook.’

Nachtmerrie
Saida had verschillende keren dezelfde nachtmerrie. ‘We zitten 
met ons gezin in de auto op weg naar Marokko. Het is grijs en 
grauw buiten, en de weg zit vol hobbels en kuilen. Overal is zand, 
modder en klei. We moeten de auto duwen, maar het helpt niet; 
we komen nooit in Marokko aan.’
Saida zat om de haverklap bij de huisarts. ‘Ik maakte me zorgen 
en wist zeker dat er iets mis was met mij, maar ik kon het niet 
vinden. De huisarts stuurde me keer op keer weg. Op een och-
tend onder de douche voelde ik eindelijk een knobbeltje in mijn 
borst. Ik riep naar mijn man: “Ik heb hem!” Ik wist zeker dat dit 
borstkanker was. De huisarts wilde even afwachten; misschien 
was het een opgezette klier. “Komt borstkanker in jouw familie 
voor?” vroeg ze. Ik zei: “Nee, maar wel in de straat.”

Fijne droom
Saida kreeg gelijk. De uitslag was een bevestiging van wat ze al 
maanden voelde aankomen. ‘Mijn man moest vreselijk huilen toen 

ik hem belde. Ik zei dat hij moest ophouden, ik wist nu eindelijk wat 
er aan de hand was en kon er wat aan gaan doen.’
Die nare nachtmerrie is niet meer teruggekomen. Wel kreeg Saida 
een andere droom. ‘Ik werd in Marokko achterna gezeten door een 
man met een bivakmuts en een machinegeweer. Ik verschanste me 
in een onbekend huis, vluchtte de tuin in waar zeven potten met 
planten stonden, van groot naar klein. Ik keek naar de planten en 
rende de tuin uit. Er stonden mensen te klappen en mij aan te moe-
digen. Ook was er een oude man met een kan helder water. Ik had 
geen tijd om te drinken, ik moest verder. Hij gooide het water achter 
me op de grond. Bij een prachtig wit-blauw huisje dronk ik eindelijk 
schoon water. Ik werd hijgend wakker en mijn man vroeg of ik ge-
droomd had. Ik zei: “Ja, maar het was een fijne droom.” Vanaf dat 
moment heb ik nooit meer getwijfeld over de goede afloop.’

Openheid
‘Ik heb een hechte band met mijn ouders, die drie straten verder-
op wonen. Mijn moeder voelde dat er wat aan de hand was. De 
eerste drie weken zei ik dat ik een goedaardig knobbeltje had. Ik 
wilde wachten op mijn behandelplan en de uitslag van het erfe-
lijkheidsonderzoek. Toen duidelijk was dat ik chemo zou krijgen, 
moest ik het wel vertellen.’
Saida praatte na die eerste weken heel open met iedereen over 
borstkanker, ook met haar kinderen. ‘Ik zei: “Het komt goed, net 
als bij onze buurvrouwen. Maken jullie je over mij geen zorgen, 
maar blijf je best doen op school.’

Voordat ze op haar 13e naar Utrecht verhuisde, woonde Saida (43) op het 
platteland van Marokko. Inmiddels heeft ze met haar man Aziz vijf kinderen  
(4 tot 18 jaar). Toen ze twee jaar geleden de diagnose borstkanker kreeg was er 
geen schaamte, maar trots: ‘Ik voelde me bijzonder omdat Allah mij eruit pikte 
om dit te doorstaan.’ Tekst: Esther Smid ~ Foto’s: Suzanne Blanchard

‘
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Wereldnieuws
In de Marokkaanse cultuur is het wereldnieuws als iemand kanker 
heeft, al snel weet iedereen het. ‘In onze cultuur wordt kanker gekop-
peld aan dood’, zegt Saida. ‘Er wordt niet over gesproken, zeker niet 
als je jonge kinderen hebt. Dan heb je genoeg aan je hoofd. Wel komt 
iedereen onaangekondigd op bezoek met lekker eten en cadeaus. Mijn 
huis stond maandenlang vol bloemen en kaarten. Elke dag kwamen 
er vrienden, familie of collega’s. Ook mensen die je nauwelijks kent 
brengen eten als je ernstig ziek bent. Soms werden mijn man en ik er 
wel moe van; we waren nooit meer samen. Maar eenzaam heb ik me 
niet gevoeld.’

Behandelingen
Vanaf de diagnose leek het voor Saida alsof het over iemand anders 
ging. ‘Ik kreeg chemotherapie, immunotherapie, een borstsparende 
operatie en zestien bestralingen. Ik reageerde goed op de chemo, mijn 
tumor verdween helemaal! Ik vond het voor mijn kinderen belangrijk 
dat ik niet kaal werd en koos daarom voor een cold cap. Mijn haar werd 
wel iets dunner, maar viel niet uit. Van de chemo was ik behoorlijk moe 
en misselijk, maar ik gaf er niet aan toe. Ik bracht gewoon de kinderen 
naar school en sloeg geen etentje, bruiloft of kraamfeest over. Na alle 
behandelingen besefte ik pas dat ik het zelf was die kanker had. Toen 
pas begon ik aan de emotionele verwerking.’
Saida was altijd al actief in haar buurt. ‘Na de borstkanker wil ik nog 
meer betekenen voor de maatschappij en mijn medemens. Ook wil ik 
geen leuke dingen meer uitstellen, ik moet nú genieten van mijn fami-
lie en vrienden. Het kan zomaar over zijn.’

Trots
Voor Saida voelde het bijzonder dat juist zij werd beproefd. ‘Van mijn 
hele familie en vriendenkring koos Allah mij om dit te doorstaan. Mis-
schien wel omdat ik sterk ben. Ik mocht dit allemaal meemaken om be-
wuster te gaan leven. Mijn geloof in Allah is intiemer geworden. Voor-
heen was ik tijdens het gebed in mijn hoofd vaak met andere dingen 
bezig. Toen ik ziek was, had ik het gevoel dat ik echt gehoord werd, dat 
Allah voor me zorgde. Het geloof leidde me naar het goede. Nu kom ik 
helemaal tot rust in het gebed.’
Saida helpt lotgenoten in het ziekenhuis waar ze werkt. ‘Als een Arabi-
sche vrouw de diagnose borstkanker krijgt, geef ik voorlichting en ga 
ik mee naar de artsen. Via een algemene Facebookgroep ondersteun ik 
Marokkaanse vrouwen met borstkanker. Ik help ze met mijn ervaring 
en zeg dat ze zich moeten laten leiden en beschermen door Allah. Dan 
verandert het slechte uiteindelijk altijd in iets goeds.’ 
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Motto van Saida
Luister naar je gevoel en volg je geloof.

Raad van Saida
Blijf positief en geef niet op.

Ritueel van Saida
Fysiek actief blijven en wandelen gaven mij energie;  
ik liep de chemo uit mijn lijf.



rubrieksnaam  27van Borstkankervereniging Nederland #24 - najaar 2019van Borstkankervereniging Nederland

Dat het per toeval is ontdekt, vindt Michelle nog het meest bijzon-
dere aan haar situatie. ‘Ik had niets gemerkt of gevoeld. Ik ben naar 
de huisartsenpost gegaan omdat ik het benauwd had. Door mijn 
lage bloedwaarden kreeg ik bij de SEH een CT-scan. Daar zagen ze 
iets in mijn rechterborst.’ Twee dagen daarna had ze een afspraak 
op de mammapoli. Door de echo, puncties en biopten kreeg  
Michelle snel in de gaten dat er meer aan de hand was dan een cyste 
of een opgezette melkklier. Het bleek te gaan om lobulaire borst-
kanker, graad 2, en deels hormoongevoelig. De PET-scan bracht 
verder een lokale uitzaaiing in een lymfeklier in de rechteroksel aan 
het licht. Genetische aanleg werd niet gevonden.
‘Ik ben 25... Bij het horen van de diagnose zakte de grond onder 
mijn voeten vandaan. Mijn man en ik hebben een zoontje van toen 
2,5 jaar. Niet zo lang geleden waren we bij de begrafenis van een 
jonge vrouw uit onze kerkgemeente. Zij was getrouwd en had twee 
kleine kinderen. Die film schiet dan door je hoofd: staat mijn man 
daar straks ook met ons zoontje?’

Hopen op een tweede kindje
Omdat het LUMC gespecialiseerde zorg biedt aan mensen met 
borstkanker op jonge leeftijd, werd Michelle hiernaartoe doorver-
wezen. Daar krijgt ze naar eigen zeggen ‘het hele menu aan behan-
delingen opgediend’: zestien chemo’s, een operatie, bestralingen en 
hormoontherapie. ‘Voordat we met de behandeling begonnen, was 
er aandacht voor onze kinderwens. De kans bestaat dat je door che-

mo onvruchtbaar wordt. De voorkeur van het ziekenhuis was om 
embryo’s in te vriezen, maar we hebben zelf bewust gekozen voor 
eicellen. Voor ons voelt het dan nog niet als een kindje.’
Met de bijna driejarige Rowen gaat het ondertussen goed. ‘Kleine 
kinderen kunnen zich gemakkelijk aanpassen. Daar komt bij dat ik 
niet heel erg ziek ben van de chemo. Het moment dat ik mijn haar 
eraf liet scheren was gek. “Mama is kaal”, zei hij. Hij zei gewoon wat 
hij zag. Voor mij was dat heel confronterend.’

Blik op de toekomst 
Borstkanker op jonge leeftijd brengt ook maatschappelijke proble-
men met zich mee. ‘Carrière maken lijkt me lastig. Wie neemt ie-
mand aan die borstkanker heeft gehad? Als we een huis willen ko-
pen, krijgen we te maken met een overlijdensrisicoverzekering. 
Daar ga ik allemaal nog tegenaan lopen.’ 

‘Wie denkt er nou aan  
borstkanker als je 25 bent?’

Kinderen krijgen, carrière maken of het kopen van een huis. Als je begin twintig bent, komt dat 
allemaal later wel. De vooruitzichten van Michelle van Dijk werden plots heel anders toen ze 

begin dit jaar op jonge leeftijd de diagnose borstkanker kreeg.

Tekst: Annelies Kant ~ Foto: Anneke Hymmen

Meer informatie

 F  www.borstkanker.nl/informatie/jonge-vrouwen

Stel je eigen checklist samen met vragen die je wilt stellen om gesprekken in 
het ziekenhuis voor te bereiden  F  www.b-bewust.nl

F www.jongborstkanker.nl/jonge-vrouwen-met-borstkanker

F www.de-amazones.nl

F www.aya4net.nl

Bijzonder 27

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.
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Het blad over borstkanker  #24 - najaar 2019

Een op de vier mensen heeft na succesvolle behandeling vanwege borstkanker 
last van extreme, aanhoudende vermoeidheid. Er bestond al cognitieve 
gedragstherapie tegen deze klachten. Nu is deze behandeling ook online 
beschikbaar. Hans Knoop, klinisch psycholoog bij het Nederlands 
Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV) in Amsterdam, stond 
aan de wieg ervan.

Tekst: Paul Peijnenburg ~ Illustratie: Van Lennep

Niet langer ernstig moe

Wat was de aanleiding voor het  
onderzoek?
‘Wij hadden al een cognitieve gedragsthe-
rapie* ontwikkeld om vermoeidheid na 
kanker te behandelen. Daarbij nodigden 
wij mensen uit die in twaalf tot veertien 
gesprekken in ons centrum in Amsterdam 
met hun klachten werden geholpen. De 
vraag was hoe je die therapie breder en 
laagdrempeliger beschikbaar zou kunnen 
maken.’ 

Waarom cognitieve gedragstherapie  
via internet?
‘Als je het over een lage drempel hebt en 
over brede beschikbaarheid, dan komt on- 
line al snel om de hoek kijken. En online 
therapie bleek effectief. Het merendeel 
van de mensen dat deze therapie volgde, 
had daar profijt van en werd minder moe. 
Bovendien leent de behandeling zich er 
goed voor om er thuis zelfstandig mee te 
oefenen.’  

Wat was het onderzoeksdoel? 
‘Allereerst wilden we de face-to-face-the-
rapie omzetten naar een onlinetherapie. 
Tegelijkertijd wilden we in de zogeheten 

28  Pink Ribbon

*  Bij cognitieve gedragstherapie onderzoek je hoe 
je gedachten samenhangen met je gevoelens en 
gedrag. Je leert hoe je gedachten die onge-
wenste gevoelens geven om kunt buigen naar 
gedachten die gewenste gevoelens met zich 
meebrengen (bron: wijzijnmind.nl).

Internettherapie blijkt effectief

Change-studie nagaan of de onlinebehan-
deling effectief was. Voor dit project ont-
vingen we subsidie van Pink Ribbon.’

Hoe werd het onderzoek uitgevoerd?
‘We voerden het onderzoek uit bij vrouwen 
die succesvol zijn behandeld voor borst-
kanker en die ten minste drie maanden na 
afloop van die behandeling nog ernstig moe 
waren. Dit laatste beoordeelden we aan de 
hand van een vragenlijst waaruit een score 
volgde. Deelnemers moesten toegang tot een 
computer hebben om op internet te kunnen 
komen. Bovendien moesten ze bereid zijn om 
ook een gesprek op locatie in Amsterdam te 
voeren ter voorbereiding op de onlinethe-
rapie. De helft van de in totaal 132 mensen 
kwam, door loting bepaald, in een groep te-
recht die internettherapie kreeg. De andere 
helft kreeg de gebruikelijke zorg zonder in-
ternettherapie.’ 

Op welke manier zijn patiënten(vereni-
gingen) betrokken bij het onderzoek?
‘We hebben het idee voorgelegd aan BVN. 
Toen wij de subsidie eenmaal hadden, be-
trokken we patiënten bij de ontwikkeling van 
de therapie zelf. Ze lazen de teksten mee en 
testten de software. Die input was cruciaal. 
Daarnaast hebben we ze gevraagd om mee te 
denken over hoe we de therapie op termijn 
landelijk kunnen implementeren.’ 

Wat houdt de therapie in en hoe lang 
duurt zij?
‘De therapie duurt ongeveer zes maanden 
en begint met het stellen van doelen. Wat 
zou ik op termijn weer allemaal willen kun-
nen doen als ik niet meer zo ernstig moe 
ben? Vervolgens pakken mensen stap voor 
stap hun vermoeidheid aan. Dat kan bij-
voorbeeld door hun slaapwaakpatroon aan 
te passen: op vaste tijden naar bed, min-
der overdag rusten of slapen. Voor sommi-
ge mensen geldt dat angst voor terugkeer 
van kanker hen zo bezighoudt dat ze er 
vermoeid door blijven. Voor weer anderen 
helpt meer bewegen tegen vermoeidheid. 
Aan het eind bekijken we samen of de doe-
len gerealiseerd zijn en of de mensen min-
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Pink Ribbon
Pink Ribbon financiert projecten en onderzoe-
ken op het gebied van behandeling, nazorg en 
langetermijneffecten van borstkanker. Met als doel 
een beter en langer leven voor de (ex-)patiënt. Dit 
onderzoek werd mede mogelijk door een donatie 
van de (deelnemers van de) VriendenLoterij.

Meer (online) therapie bij vermoeidheid
Je leest meer over deze therapie op nkcv.nl/
patienten/chronische-vermoeidheid-bij-kan-
ker/. Dit is één van meerdere therapieën die 
kunnen helpen bij vermoeidheid na kanker. 
Meer opties vind je in het BVN Overzicht online 
ondersteuning op 

 F  www.borstkanker.nl/keuzehulp/nazorg

der moe zijn geworden. We geven dan ook 
handreikingen om het goede gevoel voor 
de toekomst vast te houden. Hoofdzaak is 
dat mensen anders leren omgaan met hun 
vermoeidheid. Dat het niet iets is dat je 
overkomt en waar je niets aan kunt doen. 
Je kunt het wel degelijk aanpakken. Een 
meerderheid van de mensen die de therapie 
volgt, zegt aan het eind ervan dat ze niet 
meer ernstig moe zijn.’

Is er verschil in effectiviteit tussen 
online- en live-therapie?
‘Nee. Wel is de online therapie efficiënter. 
Er is minder tijd van therapeuten nodig 
om de therapie te geven. Patiënten zijn 
er ook enthousiast over omdat ze minder 
reistijd hebben en de therapie in eigen 
tempo kunnen doen.’ 

Is de online therapie voor iedereen 
geschikt? 
‘Sommige mensen hebben liever live ge-
sprekken met iemand van vlees en bloed. Dat 
maakt het voor hen makkelijker om de din-
gen aan te pakken. Voor het merendeel van 
de mensen geldt dat online therapie prima is. 
Ze mogen zelf kiezen.’

Hoe krijg je deze steun op afstand?
‘Elke online therapie begint met een gesprek 
voor een diagnose en behandelplan. Dus men-
sen moeten altijd eerst een keer naar het behan-
delcentrum komen. Vervolgens gaan ze thuis 
aan de slag. Daar loggen ze in op een computer-
programma in een beveiligde omgeving. Uiter-
aard kunnen ze een therapeut om hulp vragen. 
Dat kan via e-mail of videoconsulten.’ 

Maakt het uit op welk moment  
je met de therapie begint? 
‘Vrijwel alle patiënten worden tijdens de be-
handeling van hun ziekte ernstig moe. Ge-
lukkig verdwijnen de meeste vermoeidheids-
klachten vanzelf. Ons advies is om de eerste 
zes maanden na de behandeling af te wach-
ten. Blijven de klachten, neem dan contact op 
met je huisarts, oncoloog of chirurg en ga sa-
men na of deze behandeling iets voor jou zou 
kunnen zijn.’ 

Zijn er nog meer ontwikkelingen 
 rondom deze vermoeidheidstherapie? 
‘We onderzoeken momenteel een vergelijk-
bare therapie voor mensen met uitgezaaide 
borstkanker. De eerste resultaten stemmen 
hoopvol.’ 

‘Hoofdzaak is dat mensen anders leren 
omgaan met hun vermoeidheid. Dat het 

niet iets is dat je overkomt en waar je 
niets aan kunt doen’
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Het afgelopen jaar waren borstimplantaten 
keer op keer in het nieuws. Wat is nu de stand 
van zaken? Tien vragen die we de afgelopen 
tijd vaak kregen en de antwoorden erop.

Tekst: Deborah Ligtenberg ~ Illustratie: Van Lennep

10 vragen en 
antwoorden over 
siliconen 
borstprothesen

1. Wat is ASIA?
 
Een klein aantal vrouwen met borstim-
plantaten heeft last van klachten als 
vermoeidheid, pijn aan de gewrichten, 
spierpijn, droge ogen, een droge mond 
en concentratieproblemen. Dit wordt 
mogelijk veroorzaakt door siliconen 
borstimplantaten. Al deze klachten sa-
men vallen onder de noemer ASIA, wat 
staat voor Auto-immune Syndrome Indu-
ced by Adjuvants. Volgens de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) lijken 
deze klachten niet vaker voor te komen 
bij vrouwen met implantaten dan bij 
vrouwen zonder implantaten. 

2.  Hoe zit het met het  
risico op lymfeklier-kanker 
(ALCL)?

 
ALCL komt vaker voor bij vrouwen met 
siliconen borstimplantaten dan bij an-
deren. ALCL is een zeldzame vorm van 
lymfeklierkanker. In een Nederlandse 
studie werd gezien dat vrouwen met een 
borstimplantaat 0,014 procent kans heb-
ben ALCL te krijgen. Deze kans is 0,00003 
procent voor vrouwen zonder borstim-
plantaat. Ongeveer 70 procent van de 
Nederlandse vrouwen met ALCL had  
Natrelle Biocell implantaten van produ-
cent Allergan. Sinds najaar 2018 wordt dit 
type borstimplantaten niet meer gebruikt.

3.  Wat moeten vrouwen 
met een implantaat van 
Allergan nu doen?

 
Het is erg belangrijk dat zij goed letten op 
symptomen die kunnen wijzen op ALCL 
(zie volgende vraag). Bij tijdige diagnose 
is de ziekte goed te behandelen met vol-
ledige genezing.
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4.  Waar moet iedereen  
met een borstimplantaat 
alert op zijn?

 
Voor alle vrouwen met een borstimplan-
taat geldt dat zij op de volgende sympto-
men moeten letten:
•  De borst met de prothese zwelt op.
•  Er is een al dan niet pijnlijke knobbel 

zichtbaar of voelbaar in de borst met  
het implantaat.

Maak meteen een afspraak met je plas-
tisch of oncologisch chirurg als één van 
deze verschijnselen zich bij jou voordoet. 

5.  Hoe weet je welk type en 
merk implantaat je hebt?

 
Meestal krijgen vrouwen na een borst- 
reconstructie of borstvergroting een kaart-
je met gegevens over het implantaat dat 
is gebruikt. Heb je dit kaartje niet of niet 
meer? Neem dan contact op met je plas-
tisch chirurg of de kliniek waar je bent ge-
opereerd om deze gegevens op te vragen.

6.  In Frankrijk zijn sommige 
implantaten verboden. 
Waarom in Nederland niet?

 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne (RIVM) heeft vastge-
steld dat ALCL bij andere merken borst- 
implantaten dan Allergan nauwelijks 
voorkomt. Allergan is al van de markt. 
Het RIVM vindt dat het wetenschappelijk 
niet te onderbouwen is dat het risico op 
ALCL zo hoog is, dat andere implantaten 
verboden moeten worden.

7.  Waarom heeft BVN niet 
aangedrongen op een ver-
bod van borstimplantaten? 

 
Het ASIA-syndroom komt weinig voor. 
Wat betreft ALCL is het risico voor vrou-
wen met een borstimplantaat zo laag, 
dat BVN een verbod een te drastische 
maatregel vindt. De verdachte implan-
taten zijn momenteel immers al van de 
markt. Een verbod zou kunnen beteke-
nen dat vrouwen angstig worden en im-
plantaten willen laten verwijderen, terwijl 
elke (her)operatie óók risico’s geeft. Daar-
naast verwacht BVN dat bij een verbod 

de wachtlijsten voor borstreconstructie 
zullen oplopen. Dat vindt BVN een ge-
vaarlijke ontwikkeling, omdat vrouwen 
met erfelijke aanleg, die hun borsten 
preventief willen laten verwijderen en re-
construeren, in de tussentijd borstkanker 
kunnen ontwikkelen. Het risico voor hen 
van 60 tot 80 procent op borstkanker is 
vele malen hoger dan het risico op het 
krijgen van ALCL (0,014 procent). Uitstel 
van een operatie door lange wachtlijsten 
is voor hen niet aanvaardbaar. 

8.  Wat is het standpunt  
van BVN?

 
BVN vindt dat er eerlijke en duidelijke in-
formatie over de veiligheid van borstim-
plantaten moet zijn, zodat vrouwen zelf 
een keuze kunnen maken voor of tegen 
borstimplantaten. Daarvoor is meer on-
derzoek nodig. Ook wil BVN dat borstim-
plantaten veel strenger gecontroleerd 
worden, dat de registratie optimaal is én 
er follow-up komt na plaatsing. BVN is 
hierover in gesprek met vertegenwoor-
digers van het ministerie van VWS, het 
RIVM, de Nederlandse Vereniging voor 
Plastische Chirurgie (NVPC) en politici. 
BVN heeft bij minister Bruins van Me-
dische Zorg en Sport de belangen van 
vrouwen met borstkanker en erfelijke 
aanleg voor borstkanker onder de aan-
dacht gebracht. Er is goed naar BVN ge-
luisterd. De minister heeft de belangen 
van vrouwen met borstkanker en erfelijke 
aanleg ervoor meegewogen in de ont-
wikkeling van zijn beleid. 

9.  Wat gaat de regering aan 
meer veiligheid van im-
plantaten doen?

 
Nederland neemt het voortouw in het 
uitwerken van meer klinisch onderzoek 
naar medische implantaten. Dit valt on-
der de nieuwe wetgeving die in 2020 
ingaat bij de keuring van medische im-
plantaten. In samenwerking met de 
NVPC heeft BVN bereikt dat de verwijde-
ring van borstimplantaten wordt vergoed 
bij aangetoond medische noodzaak, 
zoals het ASIA-syndroom en ALCL. Het 
protocol hiervoor gaat de overheid verder 
uitwerken.

Meer informatie

 F  www.borstkanker.nl/vragen_siliconen_
prothesen

 F  www.borstkanker.nl/medische-informatie/
borstreconstructie/inwendige-prothesen

 F   www.bforce.nl/wat-jouw-ervaring-met-
siliconen-borstimplantaten

F www.nvpc.nl

F  www.rivm.nl/meldpunt-bijwerkingen-
implantaten

F www.meldpuntklachtensiliconen.com

10.  Welke ontwikkelingen zijn 
er nog meer?

 
De NVPC werkt aan een richtlijn borstpro-
thesechirurgie. Deze is naar verwachting 
eind 2019 klaar. Hierin wordt onder meer 
vastgelegd dat elke patiënt die voor een 
borstimplantaat kiest, van de plastisch 
chirurg goede informatie en voorlichting 
over de risico’s krijgt. Hierdoor kunnen 
vrouwen een weloverwogen en bewuste 
keuze maken voor of tegen borstimplan-
taten. De IGJ zal hierop toezien. 
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Minder 
chemotherapie 
waar mogelijk
Hoopvolle ontwikkeling bij 
HER2-positieve borstkanker

Chemotherapie is belastend. Zou het dan 
niet mooi zijn als je met minder kuren 
dezelfde overlevingskansen bereikt? 
Precies dat onderzoeken drs. Anna van der 
Voort (promovenda) en dr. Gabe Sonke 
(hoofdonderzoeker) van het Antoni van 
Leeuwenhoek in de TRAIN3-studie samen 
met de Borstkanker Onderzoeksgroep 
(BOOG). De studie richt zich op patiënten 
met HER2-positieve borstkanker. Floor van 
den Bosch doet eraan mee. 

Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto: Gerritjan Huinink

Patiënten met HER2-positieve borstkanker 
krijgen in Nederland meestal negen ku-
ren chemotherapie voordat ze geopereerd 
worden. De chemotherapie wordt gegeven 
in combinatie met de HER2-gerichte mid-
delen trastuzumab en pertuzumab. Onder 
andere uit de Nederlandse TRAIN2-stu-
die bleek dat bij een deel van de patiënten 
de tumor al na zes of soms zelfs drie ku-
ren helemaal verdwenen was. Doel van de 
TRAIN3-studie is nu om wetenschappelijk 
te staven of je bij patiënten bij wie de tumor 
goed reageert eerder kunt staken zonder 
dat dit gevolgen heeft voor de uiteindelijke 
uitkomst van de behandeling. 

Voorspellen
Doordat de chemotherapie voor de opera-
tie wordt gegeven kun je het effect van de 
behandeling op de tumor volgens arts-on-

derzoeker Anna van der Voort goed vol-
gen. Dat gebeurt met een MRI-scan van de 
borst en een echo van de oksel. ‘We kun-
nen al in een vroeg stadium zien bij welke 
patiënten die therapie goed werkt, maar 
ook bij wie dit niet het geval is. Zo kunnen 
behandelaars met hun patiënten betere 
behandelkeuzes maken. Door patiënten 
te identificeren bij wie de tumor na drie of 
zes kuren niet meer te zien is met MRI en 
echo, kunnen we die patiënten de bijwer-
kingen van meer chemotherapie bespa-
ren. Als er na de operatie blijkt dat er nog 
wel tumorcellen zijn ondanks dat die niet 
meer zichtbaar waren op MRI en echo, 
dan geven we aanvullende chemotherapie- 
kuren. We weten namelijk dat patiënten 
een betere kans hebben om te genezen als 
er na de chemotherapie geen tumorcellen 
meer over zijn.

Daar komt bij dat we bij dit onderzoek pa-
tiënten vragen om tijdens de behandeling 
biopten en buisjes bloed af te staan. Hier-
mee hopen we biomarkers te vinden op 
basis waarvan we in de toekomst vóór en/
of tijdens een behandeling nog beter kun-
nen voorspellen welke tumoren goed gaan 
reageren en welke niet. In combinatie met 
MRI en echo kunnen we dan beter per pa-
tiënt beoordelen wie welke behandeling 
nodig heeft.’

50 ziekenhuizen
De TRAIN3-studie startte in maart 2019 
en wordt opengesteld in vijftig Nederland-
se ziekenhuizen, waarbij uiteindelijk 462 
patiënten kunnen meedoen. Half augustus 
waren dat 48 mensen met HER2-positieve 
borstkanker. Als je niet op een van deze 
plekken wordt behandeld dan kun je vol-
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gens Anna van der Voort verwezen wor-
den naar een ziekenhuis in je regio dat wel 
meedoet. Op de vraag waarom speciaal 
voor deze specifieke doelgroep gekozen is, 
antwoordt ze: ‘HER2-positieve tumoren 
reageren vaak heel goed op de gecombi-
neerde chemo-HER2-therapie. Daarnaast 
is HER2-positieve borstkanker ook goed 
te beoordelen op de MRI.’ 

‘Uiteraard,’ stelt ze, ‘hebben patiënten in-
breng gehad bij de onderzoeksopzet. Van 
de Patiëntenadviesgroep van de BOOG en 
BVN ontvingen we niet alleen veel bijval 
voor onze studie. Ze gaven ons ook waar-
devolle tips op het gebied van informatie 
en communicatie. Met name over hoe we 
de TRAIN3-studie moesten presenteren 
en wat de voor- en nadelen zijn vanuit pa-
tiëntenperspectief.’

Minder lang onzeker
‘Normaal’, zegt Floor van den Bosch* 
maak je als HER2-positieve borstkanker-
patiënt het traject van negen chemokuren 
altijd af. Ook als na drie of zes kuren blijkt 
dat de tumor kleiner is geworden, dan ga 
je toch door met de chemotherapie. In de 
TRAIN3-studie kun je eventueel eerder 
stoppen met de chemotherapie als na drie 
of zes kuren blijkt dat de kanker kleiner is 
geworden of misschien helemaal verdwe-
nen. Je hebt dus kans dat je die zware be-
handeling met alle kans op bijwerkingen 
minder lang hoeft te ondergaan. Dat gaf 
voor mij de doorslag om mee te doen.’
In maart 2019 hoorde Floor dat ze borst-
kanker had. Ze kwam terecht in het Dia-
conessenziekenhuis te Utrecht waar haar 
oncoloog haar over de TRAIN3-studie ver-
telde. Hij dacht alleen dat ze er niet voor in 

aanmerking zou komen. Toen ze voor een 
second opinion in het Antoni van Leeu-
wenhoek kwam en zich uitgebreid had la-
ten informeren meldde Floor zich aan voor 
de studie. Inmiddels onderging ze de eer-
ste drie kuren en wijst de MRI aan dat het 
aangetaste gebied in haar borst enorm ver-
kleind is en de tumor in haar oksel is ver-
dwenen. Hierna volgen nog drie kuren en 
een MRI. Lijkt dan alles verdwenen op de 
MRI/echo dan kan ze worden geopereerd. 

Steentje bijdragen
Floors motief om mee te doen is helder: 
‘De ziekte op zich heeft al een boel im-
pact. Als je dan ook nog eens aan een stu-
die meedoet waaraan voor je gevoel meer 
na- dan voordelen zouden zitten dan had 
ik bedankt. Maar het omgekeerde lijkt 
het geval. Natuurlijk speelde aanvanke-
lijk het bezwaar door mijn hoofd dat ik 
mogelijk minder chemotherapie krijg dan 
nu de standaard is. Maar als niemand aan 
een studie meedoet zal niemand dat ooit 
weten, nietwaar? Bovendien hebben twee 
mensen in mijn naaste kring kanker gehad. 
Ik wist dus hoeveel ellende chemotherapie 
kan berokkenen. Als ik er een steentje aan 
bij kan dragen om dat te verminderen vind 
ik dat een heel fijne gedachte.’

De uiteindelijke onderzoeksresultaten die 
TRAIN3 oplevert, worden naar verwach-
ting over vijf jaar gepresenteerd.  
 
*Naam op verzoek gefingeerd

Drs. Anna van 
der Voort in 
gesprek met een 
patiënt.
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Meedoen met deze trial? 

Denk je mogelijk ook in aanmerking te komen 
voor deze studie? Vraag het na bij je behandelend 
arts. Als je ziekenhuis niet zelf meedoet aan deze 
studie, vraag dan zelf naar een verwijzing naar 
een deelnemend ziekenhuis. Meer informatie en 
een lijst van deelnemende ziekenhuizen vind je 
op www.kanker.nl/trials/1012-boog-2018-01-train-
3-studie-borstkanker



B wordt gefinancierd met bijdragen van de volgende bladpartners:
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 (internist-
oncoloog), 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 

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 8.000, 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.

Colofon

Het blad over borstkanker 34 B-ladpartners

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

#24 - najaar 2019

Vorige edities van B teruglezen?

B is het blad van Borstkankervereniging 
Nederland (BVN) en is hét geprinte 
informatiemiddel over borstkanker, geschreven 
vanuit patiëntperspectief. Het blad verschijnt 
twee keer per jaar (in het voor- en najaar) 
en wordt verstuurd aan leden van BVN en 
verspreid onder mammacareafdelingen 
in Nederland zodat ook nieuwe 
borstkankerpatiënten het kunnen lezen.

Wil je de vorige edities teruglezen?  
Of ben je op zoek naar een specifiek artikel? 
Kijk dan in het digitale archief van B waar  
elke editie drie maanden na verschijnen  
gepubliceerd wordt. 
Je vindt alle B’s in het archief op:
 

 F https://borstkanker.nl/archief-b
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van Borstkankervereniging Nederland

’Op 10 oktober 2013 kreeg ik per brief de uitslag van het bevol-
kingsonderzoek. Ik was er nooit ongerust over geweest, dus dat 
was schrikken en ongeloof toen het foute boel was. Je voelt je niet 
ziek, maar je hebt wel een levensbedreigende ziekte. Ineens ben je 
patiënt: een raar gevoel. Ik had een gemene, triple negatieve, agres-
sieve borstkanker met een snelle celdeling. Een paar maanden later 
was ik ‘klaar met de behandelingen’. Nu weet ik dat het verwerken 
dan pas begint. Daar word je niet op voorbereid. Ik bleef hangen in 
een soort niemandsland, alleen met al mijn zorgen en angsten. En 
ik vond het jammer dat ik geen pillen hoefde te slikken; dan had ik 
tenminste het idee gehad dat ik er zelf iets aan kon doen om te 
voorkomen dat het terugkomt.’

Nooit fit
‘Bij de derde jaarlijkse controle werd ik weer totaal verrast. Nu had 
ik kanker in de andere borst: lobulaire, hormoongevoelige borst-
kanker. En nu moet ik wel anti-hormoonpillen slikken en ik vind 
het vreselijk. Ik voel me geen dag fit. Nog nooit in mijn hele leven 
had ik blaasontsteking gehad en nu ineens wel. Bovendien heb ik 

overal pijn, ik ben vergeetachtig, heb concentratieproblemen en 
ben bijna altijd moe. Ik voel me echt een oude vrouw. Kennissen 
zeggen wel “Je ziet er goed uit”, maar je moest mijn lijf eens voelen! 
En het voelt bovendien alsof ik nu dubbel kans heb dat het terug-
komt… Ik ben best vaak bezig met mijn eindigheid. Innerlijk doet 
het veel met me. Het spookt nog vaak door mijn hoofd, vooral als ik 
klachten heb.’

Uiterlijk
‘Uiterlijk ben ik helemaal tevreden en dankbaar. Daarom wilde ik 
ook meedoen aan deze rubriek: om te laten zien hoe goed je er nog uit 
kunt zien na twee keer borstkanker.
Beide keren ben ik borstsparend geopereerd en bestraald. Vóór de 
eerste operatie had ik foto’s op internet bekeken, daar schrok ik van. 
Toen ik mijn geopereerde borst zelf voor het eerst zag, deed me dat 
niet zo veel. Je ziet er bijna niets van. Bij de tweede operatie, aan de 
linkerborst, hebben ze de snee bij de tepel gemaakt, daar zie je ietsje 
meer van. Ik vind mezelf niet zo knap meer. Maar met mijn borsten 
ben ik blij – die zien er goed uit voor mijn leeftijd, vind ik.’ 

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

De naakte waarheid  35

‘Ik ben trots op hoe het eruit ziet’

Borstkanker  Dicky kreeg in 2013 triple 
negatieve borstkanker in 
haar rechterborst en in 2016 
hormoongevoelige lobulaire 
borstkanker aan de linkerkant.

Behandeling  Beide keren werd zij borst-
sparend geopereerd en werd 
de borst daarna bestraald. 
Sinds de tweede diagnose slikt 
Dicky ook anti-hormoonpillen 
(anastrozol).
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Dicky Spee-Schut (74) en haar man Evert (77) zijn 52 jaar getrouwd. 
Evert vond zijn vrouw destijds al een verschrikkelijk mooie meid. 
‘En zij heeft een heel rake pen. Ik ben soms beduusd over wat ze 
op papier zet.’ Volgens Evert zijn ze elkaars tegenpolen – zij heel 
rustig en hij altijd in de weer. ‘Als ik niet bezig ben, dan slaap ik. 
Terwijl Dicky ervan houdt om een potje wordfeud te spelen of te 
handwerken.’

Een klap
Zij hebben vier prachtige kinderen, een zwik kleinkinderen en 
één achterkleinkind. In hun leven hebben ze een boel mooie en 
minder mooie dingen meegemaakt. Op borstkanker waren ze 
niet voorbereid. Evert: ‘Ik ben er nog niet over uit: dat er een 
brief in de bus lag en je ineens patiënt bent! Die diagnose was 
een klap in ons gezicht. We waren niet bekend met borstkan-
ker en wisten niets over de gevolgen. Maar het ergste was toen 
Dicky voor de tweede keer de diagnose kreeg. Nietsvermoedend 
zaten we in het ziekenhuis voor de controlemammografie toen 
ze zeiden: “Wilt u even wachten?!”. Die kwam hard aan. Maar 
de contacten met en de betrokkenheid van alle mammacarever-
pleegkundigen waren wel hartverwarmend.’

Altijd samen
‘We doen altijd alles samen’, zegt Evert. ‘Ik heb in alle omstan-
digheden geprobeerd om Dicky te steunen. Ik ben niet zo’n 
prater, maar ik uit het zonder woorden. Aan één woord heb ik 
genoeg om haar te snappen.’ Toen de artsen voorstelden, beide 

keren, om een borstsparende operatie te doen, waren Dicky en 
haar man daar blij mee. Dat leek hen minder ingrijpend. Evert: 
‘De incisies zijn dermate klein dat het haast niet te zien is. Dat is 
heel mooi gedaan. Dicky is blij met haar borsten, en dat mag ook 
wel! Het seksuele aspect dat aan borsten gekoppeld is, speelt op 
onze leeftijd een minder grote rol. Maar voor mij is er geen enkel 
verschil voor en na de borstkanker wat dat betreft.’ 

Rust
Borstkanker heeft hun leven wel veranderd. Dicky: ‘Ik ben graag 
alleen. Sinds ik kanker heb gehad trek ik me nog meer terug. 
Dat is misschien niet zo goed, maar ik heb het gevoel dat je het 
hoofdzakelijk alleen moet verwerken. Best een klus.’ Evert: ‘We 
gaan wat meer gedoseerd op visite nu. Daarbij speelt de ‘moe-
igheid’ een rol. Het leven is niet zo simpel als het soms lijkt, en 
ondanks alles is het ook mooi. Bijna iedere avond spelen we een 
potje rummikub. Dat geeft sfeer.’

Nieuwe hobby
‘Sinds een half jaar heb ik een nieuwe hobby’, zegt Dicky. 
‘Natuurfoto’s maken en op Internet zetten. Nu bekijk ik iedere 
dag ook de mooiste foto’s van andere fotografen. Daar word ik 
heel blij van.’ ‘En Dicky heeft het schilderen na tien jaar weer op-
gepakt’, vult Evert aan. ‘Daar ben ik blij om! Ik maak de lijstjes 
voor haar schilderijen. Eind december heeft ze een expositie 
hier in Bergen in De Hoed. Dat is toch prachtig!’ Dicky kijkt er 
zeer naar uit. 

Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto omslag voor- en achterkant: Teska Overbeeke


