Jubileum
uitgave

40 jaar BVN
nu

mm

20
er 25 lente 20

voorwoord

inhoud

Meer dan een vereniging
Net gestart als directeur van Borstkankervereniging
Nederland/ Oncogen en direct het voorwoord mogen
schrijven in het jubileumnummer. Wat een mooie eer!
Ook ik ben patiënt en kom regelmatig voor kleine en grote
kwaaltjes en klachten bij de huisarts en in ziekenhuizen.
Ook ik heb te maken gehad met kanker. Regelmatig verwonder ik mij, hoe er een relatie blijkt te zijn tussen zelfvertrouwen en de mate van mogelijke gevolgen van een
klacht. Hoe groter de angst dat het om iets ernstigs gaat,
hoe minder mondig ik word. En ik blijk hier niet alleen
in te staan. We hebben nog een weg te gaan voordat we
volledig ons eigen traject kunnen en mogen volgen en ook
gegund krijgen. Mede door deze eigen ervaringen geloof
ik in het nut en de noodzaak van een patiëntenvereniging.
Voor mij is BVN een vereniging die 40 jaar lang haar
bestaansrecht dagelijks toont. Een vereniging die door de
enorm betrokken medewerkers, vrijwilligers en lotgenoten zorgt dat mensen met borstkanker, erfelijke aanleg en
hun naasten gesteund, geholpen, begeleid, geïnformeerd
en geïnspireerd worden. Een vereniging die wat mij betreft ook de komende 40 jaar doorgaat met haar werk!
Als nieuwe directeur wil ik met elkaar verder bouwen op
dit enorm stevige fundament. In dit jubileumjaar halen
we met elkaar herinneringen op, reflecteren we en nemen
we onze wijsheid mee op de paden die we in de toekomst
willen verkennen. Nieuwe paden met nog onbekende
stappen, paden met mogelijke vertakkingen en doodlo-
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pende stukken. Echter altijd paden die ons in de juiste
richting leiden, die zorgen dat iedereen met borstkanker
of erfelijke aanleg meer grip ervaart en steviger staat,
voor en tijdens en na een medisch traject. Zowel fysiek als
psychisch, waarbij je altijd als persoon en niet als patiënt
benaderd wordt.
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BVN is meer dan een vereniging. Bij BVN is iedereen die
met borstkanker te maken heeft meer dan welkom en zijn
we er met elkaar voor elkaar!
Met hartelijke groet,
Cristina Guerrero
guerrero@borstkanker.nl
Directeur BVN

Doe je liever een eenmalige
donatie of wil je ons iets
extra’s geven naast je
lidmaatschap? Dat kan!
Op borstkanker.nl/steun-ons
kun je een bedrag naar
keuze invullen.
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Gelukkig is de levensverwachting van patiënten toegenomen. En zelfs al is de verwachting dat we over enkele
decennia wellicht kanker geheel weten te doorgronden,
onze rol om te zorgen dat de patiënt centraal staat blijft
voorlopig hard nodig. BVN staat voor de flinke opgave om
geld binnen te halen om onze missie in acties en daden
te blijven omzetten. We hebben onze creativiteit nodig
om binnen - en soms ook buiten - de lijnen en grenzen
op zoek te gaan naar manieren waarop wij onze doelen
kunnen bereiken.

Wij zijn er voor mensen met borstkanker,
erfelijke aanleg en hun naasten. Steun jij ons?
Een lidmaatschap kost
35 euro per jaar. Daarmee
gun je jezelf of een ander
goede informatie, steun,
belangenbehartiging én
ontvang je ons Blad B.

column

nummer 25 lente 2020

Het blad over borstkanker

van Borstkankervereniging Nederland

Veertig jaar
borstkanker
Veertig jaar geleden kwam borstkanker in mijn leven. Het heeft
mijn levensloop sterk bepaald. Mijn moeder ontdekte een dubbelzijdige tumor en werd radicaal geopereerd en bestraald: niet alleen
haar borsten maar ook haar lymfeklieren en een groot deel van de
borstspier. Een verminkende operatie met veel blijvende schade
en pijn. Binnen vijf jaar was de borstkanker uitgezaaid en overleed
zij na een heftige periode met chemokuren die zij slecht verdragen
kon. Vijfentwintig jaar later was ik zelf aan de beurt: triple negatieve borstkanker, tussen de controles door ontstaan. Dat wat mijn
moeder was overkomen mocht mij niet gebeuren. Ik wilde, waar
het kon, zelf het heft in handen houden. Overleven, maar niet tegen elke prijs. Tegelijk was ik ook bang en pessimistisch. Gelukkig
was er toen Borstkankervereniging Nederland. Ik leerde dat je ook
kunt leven met borstkanker. Later, toen alles weer goed met mij
ging, was het tijd om mij in te zetten voor de vele ‘zusters’ en enkele
‘broeders’ die minder geluk hebben (gehad) dan ik of die nog aan
het begin van deze achtbaan staan.
Nu mag ik als voorzitter van onze Borstkankervereniging het jubileumjaar inluiden. Wat hebben we veel bereikt in die afgelopen
veertig jaar! De informatievoorziening staat als een (roze) huis,
BVN is niet alleen een plek waar je lotgenoten treft maar ook een
organisatie met een stevige lobby en erkende positie in het veld.
Wij hebben onderwerpen op de kaart gezet waar behandelaars
(nog) geen oog voor hadden: late gevolgen, samen beslissen, seksualiteit, leven met uitzaaiingen. Wij laten overal de stem van de
patiënt en zijn naasten goed horen. Dat is na veertig jaar nog steeds
niet overbodig. Want niet elke medische vooruitgang is een zegen
voor de patiënt, hoewel ik veel verwacht van precisiegeneeskunde:
minder schade, meer gerichte behandeling. Toch blijft onze boodschap ook dan: “Zie ons niet als tumor maar als persoon”.

over AnneLoes
AnneLoes van Staa (1957) is verpleegkundige en studeerde Geneeskunde en
Culturele Antropologie aan de Universiteit
van Amsterdam. Sinds 2003 is zij lector
Transities in Zorg bij Kenniscentrum
Zorginnovatie aan Hogeschool
Rotterdam. In november 2019 won zij
de Deltapremie waar een bedrag van
€ 500.000 voor onderzoek aan gekoppeld
is. Zij is sinds 2013 voorzitter van
Borstkankervereniging Nederland.
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Advocaten van
goede zaken
Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto’s: Riet van der Heide, Teska Overbeeke

‘Ik kan mij goed
verplaatsen in wat
patiënten ervaren en
doormaken’
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Gepassioneerd erelid
Naam: Riet van der Heide
Leeftijd: 73 jaar

200% BVN
Naam: Rian Terveer - Couperus
Leeftijd: 56 jaar

‘De ironie van het lot nietwaar? In 1998 werkte ik als
Paramedisch Hoofd van de afdeling Radiotherapie
in het Antoni van Leeuwenhoek. Dat jaar kreeg ik
vlak voor kerst de diagnose borstkanker: een grote
tumor, alle klieren aangetast. Oudejaarsdag volgde
de amputatie met okselkliertoilet. Daarna besloot
ik mee te doen aan een experimentele behandeling.
Daarbij kreeg ik een hoge dosis chemotherapie met
stamcelreïnfusie, bestralingen en hormoonbehandeling. Nee, van ondersteuning door lotgenoten
heb ik zelf geen gebruikgemaakt. Door mijn werk
wist ik wat de behandelingen zouden inhouden.
Ook profiteerde ik van een groot sociaal netwerk.
Toen de behandelingen klaar waren vroeg mijn
arts, lid van de Medische Adviesraad van BVN, of ik
er, gezien mijn achtergrond, voor voelde om voorzitter te worden van de vereniging. Dat wilde ik wel.
Samen met het bestuur én in nauwe samenwerking
met de specialisten mammaoncologen, werkten we
in talloze landelijke projecten om de kwaliteit van
behandelingen en zorg voor borstkankerpatiënten
in de ziekenhuizen te verbeteren: geen wachttijden,
sneldiagnostiek in de mammapoli, multidisciplinaire aanpak, innovatieve, toegang tot dure medicijnen, informatie en bewustzijn, de Monitor Borstkankerzorg om borstkankerzorg in ziekenhuizen te
kunnen vergelijken. De stichting Pink Ribbon werd
opgericht in 2002 en vanaf 2003 wordt landelijk in
oktober extra aandacht gevraagd voor borstkanker.
Regelmatig gingen vrijwilligers in het land met patiënten mee naar gesprekken met hun artsen. Zelf
leverde ik daar ook actief mijn bijdrage aan. Ik kan
mij goed verplaatsen in wat patiënten ervaren en
doormaken. We wilden voor elke patiënt de best
mogelijke behandeling, in het hele land, maar wel
in gespecialiseerde ziekenhuizen. Bovendien waren we als bestuur volhardend. Artsen werden wel
eens boos op mij en op het bestuur. We zouden hun
patiënten bang maken. Mijn antwoord was dan:
“Dat doet u zelf, dokter. Door bijvoorbeeld Herceptin te onthouden, terwijl het conform de richtlijn
nodig was”. We haalden er zelfs de kranten en de
tv (Zembla) mee. Het was een pionierstijd. De huidige BVN-vrijwilligers krijgen extra scholing om
in de ziekenhuizen als patient advocate te kunnen
functioneren. En dat is nodig ook. Er bestaan nog
steeds verschillen in de wijze waarop borstkankerpatiënten worden behandeld. Je kunt dan wel met
lotgenoten praten en hen steunen, maar als je niet
weet waar de tekorten zijn, dan is hulp bieden ook
erg moeilijk.’

‘In 2011 meldde ik me met een niet-pluis-gevoel bij
mijn huisarts. “Niks aan de hand”, kreeg ik aanvankelijk te horen. Niettemin drong ik aan op nader onderzoek. Bleek er, lobulair*, al een behoorlijke tumor in
mijn borst te zitten. Die variant wordt vaak pas laat
ontdekt en er bestaat bovendien geen specifiek behandelprotocol voor. Tegenwoordig ben ik zelf patient advocate voor BVN. In die rol reken ik het tot mijn doel
dat zo’n behandelprotocol er wel komt. Zoals ik het
ook als doel zie om borstkankerpatiënten mondiger te
maken en hun stem te laten horen bij de zorgprofessionals. Vaak zijn ze immers te ziek om voor zichzelf
op te komen. Om daadwerkelijk iets voor patiënten te
doen, heb je lef en doorzettingsvermogen nodig. Volgens mij heb ik beide wel. Ik begon bij BVN vanuit het
gevoel dat ik niets te verliezen en alles te winnen had.
Als patient advocate onderhoud ik de contacten met
de ziekenhuizen en andere zorgprofessionals in de
regio Friesland. Daarnaast neem ik deel aan landelijke projecten, zoals meewerken aan het opstellen van
(medische) richtlijnen vanuit patiëntenperspectief.
Mijn motivatie hiervoor is de kwaliteit van patiëntenzorg te verhogen en eraan bij te dragen dat deze zorg
voor elke patiënt toegankelijk is. Bovendien probeer ik
samen met de zorgprofessionals de zorg naar een nog
hoger niveau te tillen. Het geeft me veel voldoening
om op deze manier samen met hen de levenskwaliteit
en positie van een zieke medemens te verbeteren. Hun
unieke behoeften zijn daarbij het uitgangspunt. Ik doe
dit werk sinds eind 2012 en ben inmiddels kind aan
huis op de afdelingen oncologie en mammacare. Ik
zorg dat er verbinding ontstaat tussen alle disciplines.
Daar haal ik veel resultaat uit. Of de zorgprofessionals
wel eens gek van mij worden? Die indruk krijg ik niet.
Ze laten me maar wat graag in hun keuken kijken. Sterker nog; ze vragen mij vaak om advies. Zeker de zorgprofessionals die bereid zijn om hun hoofd boven het
maaiveld uit te steken voor de patiënt. Soms denk ik
dat ze die vreemde eend in de bijt wel prettig vinden.
Dat houdt ze scherp. Bovendien, als ik het gevoel zou
hebben dat de professionals mij enkel dulden, zou ik
me terugtrekken. Dan heb ik geen toegevoegde waarde voor de patiënt.’

Het blad over borstkanker

‘Ik begon bij BVN vanuit het gevoel dat ik
niets te verliezen en alles te winnen had’


* Dit type borstkanker is door de kenmerkende groeiwijze
(losmazig of in strengen met het weefsel mee) lastig te voelen
en/of op te sporen met mammografie of echografie. Vooral
bij vrouwen met dicht borstweefsel kan dit een probleem zijn.
Hier kan aanvullend onderzoek met MRI behulpzaam zijn.
Ongeveer 15% van alle gevallen van borstkanker betreft een
invasief lobulair carcinoom.

van Borstkankervereniging Nederland
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40 jaar
geschiedenis,
1 missie

W

at ís er veel veranderd in die veertig jaar dat Borstkankervereniging Nederland bestaat.
Maar de missie is nagenoeg hetzelfde gebleven: alle mensen met borstkanker, erfelijke
aanleg daarvoor en hun naasten krijgen de behandeling, zorg en steun, die op hen is afgestemd en bij hen past.
‘Veertig jaar geleden werd er nauwelijks over borstkanker gesproken. Het was dan ook niet zo gek dat er
lotgenotengroepen ontstonden om dit isolement te doorbreken’, vertelt Nicole Plum, voorzitter van 1999
tot 2002. ‘Begin 1980 richtten deze begeleidingsgroepen een samenwerkingsverband op: het Landelijk
Contactorgaan Begeleidingsgroepen Borstkankerpatiënten (LCBB). Die eerste jaren moest alles van de
grond komen: ondersteuning voor groepen in het land, maar ook contacten met ziekenhuizen en artsen,
prothese-importeurs en zorgverzekeraars. Kortom, groter worden en bekendheid krijgen.’
Dat patiëntenverenigingen wilden meepraten over kwaliteit van zorg, was hoogst ongewoon. Nicole
Plum: ‘We wilden een spreekbuis zijn voor alle mensen met borstkanker. Daarvoor was het nodig om ons
als derde partij – naast zorgaanbieders en verzekeraars – te presenteren. Dat was wennen hoor, voor de
heren dokters en verzekeraars, maar we deden het wél!’

Kantoor in een schuur

Van lotgenotengroepen tot
volwaardige patiëntenvereniging

~

Praten over borstkanker? Dat was veertig jaar geleden
helemaal niet zo gewoon. Lotgenotengroepen waren er
nauwelijks. Samen beslissen over een behandeling? De dokter
bepaalde wat goed voor je was. Belangenbehartiging? Er was
nog geen club die opkwam voor mensen met borstkanker
en erfelijke aanleg voor borstkanker. Laat staan een
patiëntenvereniging.
Tekst: Deborah Ligtenberg ~ Illustratie: Van Lennep/istockphoto
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Plum zorgde als bestuursvoorzitter voor een behoorlijke professionalisering. ‘Ik had
een baan voor vier dagen en stak daarnaast veel uren in de LCBB, samen met het
bestuur en de andere vrijwilligers. Eigenlijk was het niet te doen. Het was voor ons
allemaal heel hard werken. Er waren professionele krachten nodig. Ons ‘kantoor’
zat in een schuur achter een huis in Dodewaard, in de buurt van een kerncentrale.
Geen goede uitstraling voor een kankerpatiëntenorganisatie.’
Het verlangen naar verandering resulteerde in 1999 in het eerste beleidsplan ‘Op
weg naar volwassenheid 1999-2001’. En volwassen, dát werd de LCBB. Er kwamen een vrijwilligerscoördinator, een professioneel secretariaat en een bureaucoördinator. Elk kwartaal verscheen het ledenblad ‘Mammazone’ en een blad voor vrijwilligers: ‘Chapeau!’. Er kwam subsidie van KWF, waardoor een
directeur kon worden ingehuurd. En de schuur in Dodewaard werd ingeruild voor een heus kantoor in
Utrecht. Tot afgelopen december was BVN hier gehuisvest.

Mystery guests en krantenkoppen

Borstkankervereniging Nederland, die naam stamt uit 2001. De oude naam LCBB dekte de lading niet
meer. De vereniging was inmiddels veel meer dan een contactorgaan. Vanaf dat jaar moedigden we ook
mensen met erfelijke aanleg voor borstkanker aan om lid te worden. BVN-erelid Riet van der Heide werd
in 2002 voorzitter van het bestuur. ‘In die jaren kwam de belangenbehartiging goed van de grond’, vertelt zij. ‘We gingen onderzoeken hoe de borstkankerbehandeling werd gegeven. We ontdekten bijvoorbeeld dat maar 39
procent van alle patiënten die het (dure) middel Herceptin volgens de Richtlijn mammacarcinoom moest krijgen, het daadwerkelijk kreeg. En we zagen
grote verschillen in wachttijden tussen de ziekenhuizen. Als er bij het bevol-
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kingsonderzoek een knobbeltje was gevonden, kon het zomaar acht weken duren voordat er duidelijkheid
was. Om uit te vinden wat die wachttijden precies waren, deden een paar dames uit het bestuur zich voor
als fake-patiënten. Hun bevindingen waren schrikbarend; lange wachttijden en rommelige organisatie in
de ziekenhuizen. Het leidde tot publicaties in de pers, wat ik prima vond. Daardoor kwam er beweging. De
ziekenhuizen waren boos op ons, maar daar hebben we ons nooit iets van aangetrokken. We zijn gewoon
doorgegaan en hebben meer mankementen onderzocht.’

Pink Ribbon voor bewustwording

De wens om meer aan belangenbehartiging te kunnen doen, leidde tot het ontstaan
van Pink Ribbon. ‘In 2002 werd BVN benaderd door de American Women’s Club. Zij
wilden 13.000 euro doneren. De voorwaarde was dat het geld gebruikt zou worden om
de bewustwording rondom borstkanker te vergroten. Dat wilden we graag doen, maar
we werden al gesponsord door KWF en de afspraak met hen was dat we daarnaast niet nog meer geld zouden aannemen. Het KWF richtte zich echter voornamelijk op geld inzamelen en informatievoorziening
en was niet met belangenbehartiging bezig. Toen dacht ik: als we nou eens een eigen stichting oprichten
die zich bezighoudt met bewustwording? Die vertelt over de signalen van borstkanker, erfelijkheid op de
kaart zet en vrouwen stimuleert de beste behandeling te kiezen? Daarom richtten we in oktober 2002
stichting Pink Ribbon op. Dat werd als het ware ons portemonneetje om bewustwording te bevorderen.
Zo konden we ook meedoen aan de wereldwijde “oktober: borstkankermaand”.’

Zorg vergelijken

Riet van der Heide stond ook aan de wieg van de Monitor Borstkankerzorg, die in 2009 werd gelanceerd.
‘Door middel van die monitor konden mensen voor het eerst zien en vergelijken welke zorg er in welk ziekenhuis werd aangeboden. Als ziekenhuizen aan een aantal criteria voldeden, kregen ze “het roze lintje”.
Dat was een stimulans om de borstkankerzorg te verbeteren. We wilden samen met oncologen onder
meer bereiken dat er multidisciplinair werd samengewerkt en dat alle onderzoeken op één dag werden
gedaan. Zo stimuleerden we als patiëntenvereniging dat de zorg beter werd georganiseerd.’
Nu, tien jaar later, heeft de Monitor Borstkankerzorg goed werk gedaan. Er zijn mammapoli’s, waar vrouwen door middel van sneldiagnostiek vlot worden geholpen. Artsen bespreken – als het goed is, want er
blijft nog werk te doen – de voor- en nadelen van de behandelopties en mensen worden
geïnformeerd over psychosociale begeleiding. Helaas zegden veel ziekenhuizen in 2019
het contract met de Monitor op, waardoor deze in de huidige vorm komende zomer stopt.
BVN blijft zich natuurlijk inzetten voor transparantie in de zorg en werkt aan een nieuwe
monitor. Er zijn immers nog steeds verschillen in de kwaliteit van borstkankerzorg.

Belangenbehartiging en meer

Oók een grote verandering in de afgelopen tien jaar is de komst van patient advocates. Zij behartigen als BVN-vrijwilliger in ziekenhuizen de
belangen van de achterban. Mede dankzij hen is er samenwerking tussen
de patiëntenorganisatie en zorgverleners. Dat past helemaal in de lijn van
het “Samen beslissen”, waarvan BVN groot voorstander is. Als dit proces goed wordt gevolgd, beslist een
patiënt samen met de arts over welke zorg het beste bij hem of haar past. Wat de beste beslissing is kan
verschillen per persoon, het gaat om maatwerk.
De lotgenotengroepen waarmee het in 1980 allemaal begon, zijn er nog steeds. Onder de naam B-actief
organiseren circa 230 vrijwilligers van BVN allerlei activiteiten in het land, waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Belangenbehartiging is een essentieel onderdeel van BVN. Of het nu een artikel is in blad
B dat mensen steunt of informatie geeft, de B-Bewust checklists die helpen om goed voorbereid te zijn op
gesprekken met zorgverleners, de lobby bij verzekeraars om medicijnen of behandelingen vergoed te krijgen, óf een gesprek met de minister, Borstkankervereniging Nederland luistert naar mensen die te maken
hebben (gehad) met borstkanker en gebruikt hun verhalen om voor ze op te komen. Altijd, met elkaar en
voor elkaar.

Wat betekent dit voor de patiënt?

Kwaliteit van leven, de gevolgen van borstkanker en nazorg zijn speerpunten van BVN. De medewerkers
worden hierbij onder meer ondersteund door werkgroepen; ervaringsdeskundigen die input geven, meedenken en presentaties geven. Zoals de werkgroepen “uitgezaaide borstkanker” en “late gevolgen”.
Huidig BVN-voorzitter AnneLoes van Staa: ‘Ik ben heel trots op al het werk dat BVN heeft verzet. Er zijn
belangrijke resultaten geboekt om de borstkankerzorg in Nederland nog beter aan te laten sluiten bij
patiënten. Tijden veranderen: we krijgen steeds meer inzicht in kenmerken van de borstkanker, behandelingen veranderen en de medisch-technische ontwikkelingen staan niet stil. Bij elke nieuwe ontwikkeling
moeten we ons steeds afvragen wat dit voor patiënten betekent. Wat is hierin belangrijk voor hem of
haar? Niemand anders kan dit beter voor het voetlicht brengen dan een patiëntenvereniging. Wij hebben
maar één belang en dat is dat van mensen met borstkanker, erfelijke aanleg en hun naasten. Wij zijn er
voor hen, altijd en overal.’

Toekomstvisie over borstkanker in 2060
van patiënte Jannie Oskam:

‘Kanker die eenmaal behandeld is,
komt niet meer terug. Dat was in de
tijd van mijn moeder wel anders.’
Lees haar blog op
F www.borstkanker.nl/blog-jannie
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Kanker is inleveren
‘I

n 2013 voelde Babette een knobbeltje in haar borst. ‘Ik bleek
HER2-positieve borstkanker te hebben met kalkspatjes rondom
de tumor. Mijn borst moest eraf. Omdat ik in België woon, ben
ik onder behandeling in het academisch ziekenhuis in Leuven, een
fantastisch ziekenhuis. Ik kreeg chemotherapie, een borstamputatie
met okselkliertoilet, 36 bestralingen en een jaar lang Herceptin.’ Na
deze intensieve tijd van behandelingen wilde Babette graag een reconstructie. Bij het vooronderzoek werden echter twee uitzaaiingen
in haar rug ontdekt. ‘In plaats van een reconstructie, kreeg ik weer
chemotherapie, Herceptin en nu ook Perjeta. Mijn man en ik waren
allebei murw geslagen. We hadden echt tijd nodig om dit slechte
nieuws te laten indalen…’
Zoeken naar balans
Inmiddels is Babette vijf jaar verder en de behandelingen zijn succesvol: de uitzaaiingen zijn stabiel. ‘Ik ben dankbaar voor de medische
wetenschap en vind dat ik niet mag mopperen. Toch ga ik met de jaren
wel iets achteruit. Ik heb last van neuropathische pijn in mijn voeten,
ben vatbaar voor allerlei ontstekingen en kreeg vorig jaar wondroos
en daardoor oedeem in mijn arm en rug. Ook de vermoeidheid neemt
langzaamaan toe. Het allerergste vind ik het geheugen dat niet scherp
meer is.
Al die kwaaltjes weerhouden mij er echter niet van om mijn leven te
blijven leven. Ik zie ook wel lotgenoten die alleen maar verdrietig zijn
en daardoor vergeten te leven. Ik ben dankbaar dat ik de kracht heb
om door te gaan. Tegelijkertijd weet ik dat mijn lichaam meer rust nodig heeft. Met mijn hoofd wil ik nog van alles maar mijn lijf kan soms
niet meer. Ik moet leren om meer rust te nemen en balans te vinden.’

Babette Huijbregts (58) kreeg in 2013 de diagnose borstkanker. Inmiddels heeft
ze twee uitzaaiingen in haar rug. ‘Als je pijn hebt en moe bent, ben je minder
gelukkig dan wanneer je fit en gezond bent. Tegelijkertijd ervaar ik een enorme
intensiteit in de contacten met mijn man, kinderen, kleinkinderen en vriendinnen.
Die diepgang maakt me gelukkig.’  
Tekst: Esther Smid ~ Foto’s: Suzanne Blanchard
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kindje. Het was moeilijk om dat los te laten.’ Hoewel de twee oudste
zonen van haar man het bedrijf hebben overgenomen, werkt hij nog
volop mee. ‘Ik had het fijner gevonden als hij ook gestopt was met werken’, zegt Babette. ‘Maar werken geeft mijn man afleiding. Dit is de
manier voor hem om met de situatie om te gaan. Je hebt allemaal je
eigen proces: hij kiest ervoor om nog veel te werken, ik kies ervoor om
zoveel mogelijk te genieten. Ik heb geleerd om mijn eigen leven te leiden. Ik zwem elke dag, ik doe twee keer per week fitnesstraining, ik
maak lunchafspraken met vriendinnen en ga naar musea en theaters.
Ik wil alleen nog energie besteden aan dingen en mensen die voor mij
de moeite waard zijn.’
Minder reizen
Babette en haar man zijn helemaal weg van Zuid-Afrika en kochten
daar een appartement. ‘We gingen er zeker eens per jaar voor een langere periode heen, maar toen ik uitzaaiingen bleek te hebben, hebben
we het verkocht. Ik moet elke drie weken naar het ziekenhuis en lange
vliegreizen worden steeds vermoeiender. We hebben nu een huis in
Spanje. Binnenkort ga ik er voor de derde keer een weekje met mijn
dochters en zoon heen. Zonder partners en kinderen. We genieten
daar enorm van. Zolang het nog kan, wil ik dit elk jaar blijven doen.
Tot voor kort reisde ik elke maand tussen de behandelingen door met
mijn man de wereld over. Dat wordt me nu allemaal te veel. Ik krijg
steeds meer behoefte aan de kinderen en kleinkinderen om me heen
en wil vooral thuis zijn. Ik denk dat ik thuis moet wortelen om meer
rust te kunnen nemen.’
F

Mijn moeder overleefd
Onlangs overleed Babettes dementerende moeder. ‘Ik ben vijf jaar
haar mantelzorger geweest. Ze had gelukkig geen besef meer van mijn
situatie. Ik ben blij dat ik haar overleefd heb en haar uitvaart heb mogen regelen. Door mijn moeders overlijden ben ik meer over de dood
gaan nadenken. Wil ik begraven worden of gecremeerd? Welke muziek
wil ik dat er gedraaid wordt? Ook ben ik foto’s aan het selecteren voor
onze kinderen. Ik realiseer me dat als de kanker echt toeslaat het binnen drie maanden gebeurd kan zijn. Daar wil ik op voorbereid zijn.’

‘Ik wil alleen nog maar tijd
besteden aan dingen en mensen die
voor mij de moeite waard zijn’

Inleveren
Voordat Babette ziek werd, had ze een uitgebreid sociaal leven. ‘Mijn
man en ik hadden een koeltechnisch bedrijf en zaten elke avond nog te
werken. Een jaar geleden ben ik gestopt. Een eigen bedrijf is een soort
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Steeds meer
kennis over
genafwijkingen
bij borstkanker
Met dank aan dr. Margreet Ausems,
klinisch geneticus UMC Utrecht

N

a jaren proberen uit te puzzelen hoe
genetica en familiegeschiedenis van
kanker een rol spelen bij het risico op
borstkanker, kwam Mary Claire King in 1990
een gen op het spoor dat een rol speelt bij het
ontstaan van borstkanker en ook eierstokkanker: het BRCA-gen, van BReastCAncer.
Het BRCA1-gen werd uiteindelijk in 1994
ontdekt, BRCA2 een jaar later. De BRCA-genen bleken ook in verband te staan met het
ontstaan van eierstokkanker. Foutjes (mutaties) in het BRCA1- of BRCA2-gen geven
een verhoogd risico op het ontwikkelen van
borst- en eierstokkanker. Voor borstkanker
is dit 60 tot 80 procent, voor eierstokkanker
is dit 35 tot 45 procent bij BRCA1 en 10 tot 20
procent bij BRCA2.

Eenzaamheid
Eens in de maand spreekt Babette een psycholoog. ‘Ik wil
niet altijd met mijn man of kinderen praten over uitgezaaide borstkanker. Mijn psycholoog is objectief en het is prettig
om met haar dingen als euthanasie of reacties van naasten te
bespreken. Dat ik nooit meer beter word, probeer ik vaak te
parkeren, maar het is wel altijd op de achtergrond aanwezig.
Ik wil geen patiënt zijn, maar ik weet ook dat ik het gevecht
niet ga winnen. Het is best een eenzaam proces. Ik schrijf mijn
verdriet wel eens van me af. Soms neem ik die teksten mee
naar mijn psycholoog. De afspraken bij de psycholoog geven
houvast, net als de diepgaande gesprekken die ik heb met lotgenoten in een besloten Facebook-groep.’
Toekomst
‘Misschien hou ik mezelf voor de gek, maar ik denk niet dat de
dood al heel dichtbij is’, glimlacht Babette. ‘Ik blijf ook hoop
houden in de medische wetenschap en in mijn ziekenhuis. Het
liefst zou ik nog meemaken dat mijn zoon vader wordt; mijn
twee dochters hebben al kinderen. Verder is het een uitdaging
om er zo goed mogelijk uit te blijven zien. Elke dag probeer ik
mezelf mooi aan te kleden en op te maken, dan voel ik me echt
beter. Het zal lang duren voordat ik dat opgeef. Ik ga geverfd
mijn kist in!’

Ontdekking van genmutaties
was doorbraak
De ontdekking van de BRCA-genen was een
geweldige doorbraak. Sinds is aangetoond
dat kanker in de familie kan zitten, kunnen
vrouwen met de erfelijke aanleg jaarlijks
vanaf jonge leeftijd hun borsten laten onderzoeken. Hierdoor kan het ontstaan van
borstkanker vaak op tijd worden ontdekt. Ze
kunnen er ook voor kiezen om hun borsten
preventief te laten weghalen, zodat het risico op borstkanker daalt van 60 tot 80 procent naar minder dan 3 procent. De enige
manier om het risico op eierstokkanker te
verlagen, is om de gezonde eierstokken en de
eileiders te laten verwijderen op een leeftijd
voordat het kankerrisico begint te stijgen
(bij BRCA1-draagsters vanaf de leeftijd van
35-40 jaar, bij BRCA2-draagsters vanaf 4045 jaar).

Motto van Babette

Get up, dress up, show up and never give up.

Raad van Babette
Vergeet vooral niet te leven!

Ritueel van Babette

Ik daag mezelf elke dag uit om fit te blijven, door te sporten.
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Veertig jaar geleden hadden we nog geen
weet van het bestaan van borstkankergenen.
Ruim 25 jaar geleden werd ontdekt dat een
foutje (mutatie) op een BRCA1- of 2-gen een
verhoogd risico op borst- en eierstokkanker
geeft. Deze wetenschap betekent veel voor
mensen met zo’n genmutatie. Hierdoor kan
borstkanker vroegtijdig worden opgespoord
of voorkomen.
Tekst: Deborah Ligtenberg

Inmiddels weten we ook dat mannen in BRCA2-families een ongeveer twee- tot driemaal verhoogde kans hebben op het krijgen
van prostaatkanker en een risico van ongeveer 7 procent op borstkanker. In sommige
BRCA-families komt alvleesklierkanker vaker voor.
Erfelijkheidsonderzoek
Sinds de ontdekking van de BRCA-genen
wordt overal in de wereld onderzoek gedaan,
ook in Nederland. Binnen Hebon, dat staat
voor Hereditair (=Erfelijk) Borst- en eierstokkanker Onderzoek Nederland, werken
de afdelingen klinische genetica/familiaire
tumoren van alle Universitair Medische Centra en het Antoni van Leeuwenhoek samen
aan onderzoek naar nog onbekende genetische factoren, risico’s in families met een
BRCA- of CHEK2-mutatie, leefgewoonten
bij het ontstaan van kanker en de effectiviteit
van preventieve operaties en de kankerbehandeling. Nog niet alle erfelijke oorzaken
van borstkanker zijn bekend. Als er geen
aanleg wordt gevonden bij erfelijkheidsonderzoek maar toch veel vrouwen of mannen
in de familie borstkanker hebben (gehad),
wordt dat familiaire borstkanker genoemd.
Vaak is in zo’n familie het risico op borstkanker verhoogd. De klinisch geneticus maakt
een inschatting van dit risico en geeft passende controle-adviezen.
Vijf jaar Oncogen
2020 is niet alleen een jubileumjaar voor
Borstkankervereniging Nederland (BVN),
maar ook voor Oncogen, dat dit jaar vijf jaar
bestaat. Oncogen is er voor mensen met
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erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker, die zelf kanker hebben gekregen of niet
ziek zijn geworden, maar wel (willen) weten
dat ze erfelijke aanleg hebben. Deze laatste groep voelde zich minder thuis bij BVN,
omdat zij (nog) geen borstkanker hebben.
Daarom is in 2015 Oncogen opgericht, met
de eigen website oncogen.nl en de besloten
lotgenoten-Facebookgroep BRCA en CHEK
2NL en CHECK2 BE.

Genmutaties met bekend verhoogd
risico op borstkanker
Een ATM-genmutatie geeft bij vrouwen een risico
op borstkanker van 20 tot 45 procent.
Een CDH1-genmutatie geeft bij vrouwen een
risico op borstkanker van 40 procent.
Een PALB2-genmutatie geeft bij vrouwen een
risico op borstkanker van 30 tot 60 procent.
CHEK2-genmutatie: hoe groot het risico op borstkanker is bij het CHEK2-gen hangt onder meer af
van hoe vaak borstkanker in de familie voorkomt.
TP53-genmutatie: risico op Li-Fraumeni syndroom.
PTEN-genmutatie: risico op ziekte
van Cowden.
STK11-genmutatie: risico op Peutz-Jeghers
syndroom (PJS).

Wil jij weten of erfelijke aanleg voor kanker in
je familie zit? Kijk dan op
F www.oncogen.nl/borstzakkaartje

rubrieksnaam
B-last
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Van de patiënten bij wie in 1980 borstkanker werd vastgesteld, was de helft na vijf
jaar nog in leven. De ziekte werd meestal vrij laat ontdekt en bleek geregeld al uitgezaaid. Hoe anders is dat nu. Mede dankzij het bevolkingsonderzoek en de alertheid
van vrouwen zelf worden tumoren steeds vroeger ontdekt. Behandelingen werden
doelgerichter en vaak ook patiëntvriendelijker. Tal van vorderingen in alle fasen van
de behandeling hebben ertoe geleid dat tegenwoordig ruim tachtig procent van de
mensen die borstkanker krijgt na tien jaar nog in leven is.


Dit artikel kwam tot stand op basis van gesprekken
met patholoog prof. dr. Paul van Diest, radioloog
prof. dr. Ruud Pijnappel, chirurg prof. dr. Emiel
Rutgers, oncologisch psycholoog dr. Aline Rütters,
radiotherapeut dr. Maurice van der Sangen en
medisch oncoloog prof. dr. Elsken van der Wall.

Tekst: Huup Dassen ~ Illustratie: Van Lennep

Een wereld
van verschil
Veertig jaar groeiende kennis
van borstkanker

D

e ontwikkeling van de doelgerichte therapieën en gerichtere bestralingen, borstsparende operaties en de mammografie bij het bevolkingsonderzoek zijn voorbeelden van
de stappen voorwaarts die sinds 1980 gezet zijn. Ook het
beeld van borstkanker kantelde: veertig jaar geleden zag men borstkanker als één ziekte. Nu weten we dat er drie hoofdtypen zijn: hormoongevoelige, HER2-positieve en triple negatieve borstkanker. Elk
type kent ook weer enkele subtypen. Sterker nog: analyse van het DNA
laat zien dat elke tumor uniek is. Dankzij deze kennis kan de kanker ook indien uitgezaaid - steeds doelgerichter en effectiever worden behandeld. Lagere doses straling, tumorgerichte medicijnen, ‘kleinere’
operaties en een langere overleving zijn het gevolg.

dens de operatie bleek dat de tumor goedaardig was, werd de borst gespaard. Gevolg: vrouwen wisten vooraf niet of ze na de ingreep met een
of twee borsten wakker zouden worden.
Nadat in de jaren 80 Italiaanse onderzoekers aantoonden dat borstsparende operaties veilig waren, kwam de borstsparende operatie steeds
meer in zwang. Wel werden tumoren nog met zeer ruime marges weggehaald zodat ook na een borstsparende operatie soms niet veel van de
borst overbleef. Bij iedere operatie werd eerst van onder het sleutelbeen
de verst van de borst afgelegen lymfeklier weggenomen. Als daar tumorcellen in zaten, werd de operatie gestaakt omdat aangenomen werd dat
de kanker uitgezaaid was. Een patiënt werd dan verder alleen palliatief
bestraald.

1980 – komt een vrouw bij de dokter
In 1980 was er nog geen bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Dat
begon pas in 1989. Patiënten meldden zich bij de huisarts als zij een
verdachte plek aan hun borst opmerkten. Vaak was de tumor dan al
groter waardoor de knobbel voelbaar was. In het ziekenhuis werd vervolgens een mammogram gemaakt. Hoewel de technische kwaliteit
daarvan vergeleken met nu niet overhield, konden zo wel de plaats en
de grootte van de tumor worden vastgesteld. In weefselmonsters van
tumoren konden pathologen destijds al wel borstkanker van goedaardige tumoren onderscheiden. Ook viel al iets te zeggen over de graad
van de tumor en of die zich agressief of vrij rustig gedroeg. Dit alles
gebeurde wel louter op basis van zichtbare kenmerken van de cellen.

Focus op de tumor
Radiotherapie bestaat al meer dan honderd jaar, maar was tot in de jaren
80 technisch nog vrij beperkt. De minimaal benodigde bestralingsdoses
waren nog tamelijk onbekend. Daarom werden voor alle zekerheid vaak
hoge doses gegeven. Niet zelden leidden die tot ernstige bijwerkingen
zoals bestralingswonden, ernstige verlittekening, hartproblemen en secundaire tumoren.
In de jaren 80 ontstond ook het begrip adjuvante systemische therapie
[aanvullende nabehandeling van het hele lichaam na de operatie, red.],
waarbij na de operatie en de bestraling chemotherapie werd gegeven om
de kans op terugkeer van ziekte te verkleinen. Daarnaast werd bij hormoongevoelige borstkanker antihormonale therapie (tamoxifen) ingevoerd als aanvullende behandeling.

Borstverwijdering was de norm
Meestal ondergingen de patiënten een radicale borstamputatie: al het
borstklierweefsel, alle lymfklieren en de onderliggende spieren werden
weggenomen. Borstsparende ingrepen waren zeldzaam. Alleen als tij-
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Revolutie: iedere tumor is uniek
Een vanuit oncologisch oogpunt revolutionaire verandering is het besef
dat borstkanker niet één ziekte is. Er zijn duidelijke typen – en daarbin-
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nen ook subtypen – te onderscheiden. Sterker nog: elke tumor is uniek
en vraagt om een andere behandeling.
Hoe dat uitwerkte laat het voorbeeld van HER2-positieve borstkanker
zien. In 1987 werd ontdekt dat het HER2-eiwit op deze tumoren ervoor
zorgt dat de kanker veel agressiever is dan de vaker voorkomende hormoongevoelige tumoren. Daardoor was de prognose voor de patiënten
met deze vorm van borstkanker veel slechter. Totdat in de jaren 90
trastuzumab werd ontwikkeld. Dit middel grijpt specifiek aan op het
HER2-eiwit en schakelt de werking van dat eiwit uit. Gecombineerd
met chemotherapie leidde deze blokkade van HER2 tot een veel betere
prognose van deze groep patiënten, soms even goed of zelfs beter dan
van andere typen borstkanker. Intussen zijn er nog andere middelen
op de markt die HER2-activiteit onderdrukken, maar daarbij net iets
anders werken dan trastuzumab. Dat is handig, want als de tumor niet
meer gevoelig is voor het ene middel (resistentie), werkt het andere nog.
Bij andere vormen van borstkanker zijn vanaf het begin van deze
eeuw dankzij het inzicht in de diversiteit van tumoren nieuwe
medicijnen ontwikkeld die nauwkeurig zijn afgestemd op het
(sub)type kanker dat een patiënt heeft.

Radiotherapie bestaat al
meer dan honderd jaar,
maar was lang technisch
beperkt. Hoge doses
straling leidden vaak tot
ernstige bijwerkingen.

16 40 jaar borstkankerzorg

Langer leven na en mét borstkanker
De introductie van het bevolkingsonderzoek op borstkanker in
1989 heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het terugbrengen
van de sterfte aan de ziekte. Met mammografie werd het mogelijk om ook niet direct voelbare tumoren op te sporen. Daardoor
kan veel eerder ingegrepen worden. In de loop der jaren is ook de
beeldvormende techniek zeer verbeterd. De grofkorrelige zwartwit foto’s van vroeger hebben dankzij hedendaagse digitale technieken plaatsgemaakt voor ongekend gedetailleerde beelden.
In de periode 1989-1994 was de vijfjaarsoverleving van mensen
met uitgezaaide borstkanker nog vijftien procent. Dat was tussen
2005 en 2009 23 procent geworden. In de afgelopen tien jaar zijn
er nog diverse nieuwe behandelmogelijkheden beschikbaar gekomen, waardoor patiënten bij wie op dit moment uitzaaiingen
worden vastgesteld gemiddeld nog weer betere vooruitzichten
hebben voor een langer leven met een betere kwaliteit van leven
ondanks uitzaaiingen.
Nog een revolutie: ontrafeling van menselijk DNA
Veel kennis van de variatie in vormen van borstkanker vloeit
voort uit een ongekende doorbraak: de publicatie van het volledige menselijk genoom, het hele DNA, in 2001. Daardoor werd
het mogelijk om zeer nauwkeurig in kaart te brengen welke veranderingen in het DNA bepalend zijn voor de ongeremde tumorgroei en de behandeling daarop af te stemmen. Hiervoor werden
zogeheten genexpressietests ontwikkeld zoals de Mammaprint®
en OncotypeDX®. Op basis van de activiteit van een groot aantal tumorgenen bepalen dit soort tests hoe agressief de kanker is,
evenals de kans op uitzaaiingen en de terugkeer van de kanker. De
uitkomst is bepalend voor de vraag of een patiënt baat heeft bij
chemotherapie.
Genafwijkingen in het borstklierweefsel die soms leiden tot
(kwaadaardige) tumoren zijn allemaal in de loop van een mensenleven ontstaan door kleine foutjes bij celdelingen of invloe-
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den van buitenaf. Ze zijn niet erfelijk. Dat is anders voor de genen
BRCA-1 en -2. Die zijn halverwege de jaren 90 ontdekt door genetisch onderzoek bij families waarin vaker borstkanker voorkomt
en ook vaker op jongere leeftijd. Een draagster van een veranderd
BRCA-gen komt voor de lastige keuze te staan: laat zij preventief
haar borsten en eierstokken verwijderen of laat ze zich volgens
een vast controleschema periodiek screenen? Nadien zijn nog afwijkingen gevonden die ook een verhoogd risico op borstkanker
geven in andere genen zoals het CHEK2-, PALB2- en ATM-gen.
Minder drastische operaties
In de loop van de decennia worden patiënten steeds vaker borstsparend geopereerd. Als deze operatie medisch verantwoord is,
wordt de beslissing idealiter in samenspraak tussen arts en patiënt genomen. Sommige patiënten geven dan alsnog de voorkeur
aan een volledige borstverwijdering. Aanvankelijk werden de
tumoren nog met grote marges weggehaald en waren de resultaten niet echt mooi. Dankzij gezamenlijke inspanningen van oncologisch en plastisch chirurgen is ook het esthetische resultaat
sterk verbeterd. Ook is duidelijk geworden dat het niet nodig is
om ruim rond de tumor te snijden. Minimale marges voldoen net
zo goed. Eventuele restjes tumor sneuvelen tijdens aanvullende
radiotherapie. De plastische chirurgie kreeg later, met de ontwikkeling van verschillende technieken voor borstreconstructie, nog
meer voet aan de grond.

Dankzij het inzicht in de
diversiteit van tumoren
zijn nieuwe medicijnen
ontwikkeld die nauwkeurig
zijn afgestemd op het
(sub)type kanker dat
een patiënt heeft.

De invoering van borstsparende operaties is een revolutie in slow
motion geweest. De eerste werd namelijk al in 1937 in Londen uitgevoerd. Toen wetenschappelijke onderzoeken in de jaren 80 uitwezen dat een grote groep patiënten na een borstsparende operatie dezelfde overlevingskansen had als na een amputatie, leek
het pleit beslecht, al hielden heel wat chirurgen nog een tijd vast
aan het uitvoeren van amputaties. Zo’n aarzelende start zou later
ook spelen bij het invoeren van de schildwachtklierprocedure als
alternatief voor de volledige verwijdering van alle lymfklieren in
het okselgebied.
Steeds vaker wordt neoadjuvante therapie gegeven, een van de
grote ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar. Vóór een operatie krijgt de patiënt eerst medicijnen (chemotherapie of hormoontherapie) of radiotherapie. Mogelijk effect is dat de tumor
kleiner wordt waardoor de operatie vaak minder ingrijpend kan
zijn. Ook is de gemiddelde opnameduur na de operatie teruggebracht van ruim twee weken naar twee dagen; zelfs dagopname
is mogelijk.
Minder ingrijpend en meer op maat
Operaties zijn dus minder ingrijpend geworden. Ook radiotherapie heeft tegenwoordig veel minder bijwerkingen. Dankzij moderne CT-scans is precies te bepalen hoe de stralenbundel(s) gericht
moeten worden. Bij bepaalde typen tumoren met een laag risico
is gedeeltelijke borstbestraling mogelijk. Bovendien zijn de gebruikte doses en het aantal bestralingen sterk afgenomen. Dankzij nieuwere techniek kunnen omliggende gezonde organen zoals
het hart en de longen veel beter worden gespaard. In bijzondere
gevallen is tegenwoordig protonentherapie mogelijk. De protonen
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doen hun werk nagenoeg in de tumor zelf. Met name in het achterliggende weefsel dringt nauwelijks straling door. Daardoor dalen naar verwachting de bijwerkingen en late gevolgen.
Chemotherapie wordt ook veel meer op maat gegeven: soms afzonderlijk, soms in combinatie met andere behandelingen. Bovendien zijn bijwerkingen als misselijkheid steeds beter te bestrijden. Daarnaast zijn veel gerichtere middelen op de markt
gekomen, zoals trastuzumab bij HER2-positieve borstkanker
en CDK4/6-remmers bij uitzaaiingen van hormoongevoelige tumoren. Ook bestaat in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij triple-negatieve borstkanker) de mogelijkheid om het eigen afweersysteem met immunotherapie te activeren om kankercellen te
vernietigen.
Over de hele linie geldt dat behandelingen tegenwoordig veel
meer worden afgestemd op de individuele tumor en de individuele mens. Zo is er bijvoorbeeld apart aandacht voor de behandeling van ouderen, mensen met erfelijke aanleg voor borstkanker,
jonge vrouwen, mannen met borstkanker en mensen met uitgezaaide borstkanker. Bij veel van deze groepen spelen specifieke
omstandigheden een rol die vragen om specifieke kennis en zorg.

Ooit was het normaal dat
het weken duurde voordat
je een diagnose had. Nu
weet je meteen of binnen
een paar dagen of je
borstkanker hebt of niet.

Meer aandacht voor de mens
Ook in de omgang met patiënten is veel veranderd. Ooit was het
normaal dat het weken duurde voordat je een diagnose had. Patiënten zaten in de tussentijd met veel onzekerheid. Nu weet je
meteen of binnen een paar dagen of je borstkanker hebt of niet.
Ziekenhuisopnames duurden vroeger minstens twee weken en
voor borstreconstructies was een aparte opname van een week
nodig. Nu kan een borstreconstructie met siliconen prothese
vaak in dezelfde operatie uitgevoerd worden als de verwijdering
van de tumor en mag de patiënt snel naar huis.
Een andere belangrijke ontwikkeling is die van samen beslissen.
Vroeger bepaalde de arts wat de beste behandeling was. Nu weten we dat het beter is als bij de keuze voor een behandeling ook
wordt meegenomen wat belangrijk is in iemands leven. Daardoor
ervaren mensen meer grip op wat hen overkomt, mensen hebben
minder vaak spijt achteraf en kunnen behandelingen vaak beter
verdragen als zij er mede over hebben beslist.
Door de betere behandelresultaten blijven meer mensen nog
lang na de borstkankerbehandeling(en) in leven. Daardoor worden steeds meer mensen ook geconfronteerd met mogelijke langetermijneffecten van de medische behandeling. Maar ook met
de opdracht om weer terug te keren op alle levensgebieden, zowel op het werk als privé. Daarom is er meer aandacht gekomen
voor de verwerking, de vaak aanwezige angst voor terugkeer en/
of de soms blijvende vermoeidheid en andere gevolgen op de
lange termijn. Er zijn bewezen effectieve behandelmethoden
ontwikkeld voor stemmingsklachten en angst en is er psychologische zorg op maat mogelijk in gespecialiseerde psycho-oncologische centra.
En toen was het 2020
Hoe anders is de situatie vandaag dan veertig jaar geleden. Betere
mammografie, aanvullende MRI-scans en echo’s, Bevolkingsonderzoek Borstkanker, uitslag binnen één dag, verschillende behandelmogelijkheden bij uitzaaiingen. Pathologen kunnen onder de microscoop veel meer zien dan louter afwijkende cellen.
Ze kunnen ook vaststellen welke moleculaire veranderingen de
tumorgroei veroorzaken en in stand houden. Zo weten we of tumoren hormoongevoelig, HER2-positief of triple-negatief zijn.
Ook weten we veel meer over de genetica van borstkanker. Dat
maakt steeds meer gerichte behandelingen mogelijk. Tenslotte
profiteren patiënten van stappen voorwaarts in tal van wetenschappelijke en technische specialismen. Die hebben geleid tot
scherpere beelden, preciezere bestralingen, minder bijwerkingen enzovoort. Door al deze kleine en grote ontwikkelingen
door de jaren heen is 88 procent van alle vrouwen en mannen vijf
jaar na de diagnose nog in leven, waar dat in de jaren 80 rond de
60 procent was. En de ontwikkelingen gaan door.
Lees verder in dit nummer
Lees welke rol BVN had in de ontwikkelingen van de
borstkankerzorg op pagina 6 en kijk mee wat wat de
toekomst in petto heeft in het artikel over de toekomst
van borstkankerbehandelingen op pagina 29.

18 40 jaar borstkankerzorg
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Bijzonder
In deze rubriek bespreken we
minder vaak voorkomende
vormen van borstkanker zoals
borstkanker bij jonge vrouwen met
kinderwens of zwangere vrouwen,
bij mannen of inflammatoire en
andere zeldzame borstkankers.
BVN wil dat kennis en ervaringen
hierover worden gebundeld en dat
patiënten worden doorverwezen
naar een ziekenhuis waar
specifieke expertise in huis is.

‘Voor een man is het anders’
Robert Snoek ontdekte begin 2017 onder de douche een knobbel in zijn linkerborst.
‘Best groot, vond ik.’ Voorzichtig geworden door eerdere ziektes ging hij meteen naar de
huisarts, die hem naar het ziekenhuis stuurde. Daar kreeg hij een mammografie, een scan en
een punctie. Een week later luidde de diagnose: borstkanker.
Tekst: Jac. Janssen ~ Foto: Anneke Hymmen

Zijn wereld stond op zijn kop. ‘Zou er een verband zijn met de prostaatkanker waaraan ik ben behandeld?’ schoot door hem heen. Volgens de oncoloog had dat niets met elkaar te maken, maar dit bleek
later voorbarig. ‘Verder niets dan goeds over de behandeling in het
ziekenhuis,’ zegt Robert. ‘Iedereen was even attent.’
Hij merkte meermaals dat je als man met borstkanker uit de toon
valt. In de wachtkamer voor de uitslag hoorde hij: Mevrouw Snoek?
‘Daarna kreeg ik excuses, en ze stuurden me spontaan een nummer
van B om het goed te maken. Het mag dus best meer bekendheid
krijgen dat borstkanker ook bij mannen voorkomt. Want voor een
man is het anders. Ik moet het telkens uitleggen, mensen snappen
het niet.’
Kwaliteit
Met zijn arts besloot Robert meteen tot het weghalen van de borst.
Hij kon snel terecht. Daarna begon de chemo. Dat ging redelijk, totdat de behandeling met het ‘lichtere’ Paclitaxel werd ingezet. Elke
sessie maakte hem zieker. ‘Nog voor de laatste sessie besloot ik met
mijn oncoloog deze kuur te stoppen. Ik vond mijn kwaliteit van leven belangrijker.’
Ook door de hormoontherapie ging hij zich slechter voelen. ‘Door
de hormonen werd ik depressief en opvliegend.’ Daarom brak hij
ook die therapie af in overleg met zijn arts.
De chirurg wees hem op de mogelijkheid zijn borst te reconstrueren. ‘Waarom zou dat bij een man niet kunnen?’ Vier plastisch chirurgische behandelingen verder is Robert tevreden met het resultaat. Nu wordt er minder naar hem gestaard in het zwembad.
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Erfelijk
Na nieuw onderzoek werd bij Robert een mutatie aan het CHEK2gen geconstateerd. ‘Bleek er toch een verband met mijn prostaatkanker, zoals ik had aangevoeld.’ Het besef gendrager te zijn leidt
tot ingewikkelde situaties in zijn familie, temeer omdat Roberts
broer aan prostaatkanker overleed. Roberts dochter liet zich onderzoeken en bleek draagster, zijn zoon kiest ervoor om het voorlopig
niet te weten.
Zware jaren
In de twee jaren na zijn ziekmelding hoorde Robert niets van zijn
werkgever, los van wat formaliteiten. Dat stelde hem teleur. Toen
zijn functie na veertig jaar dienstverband verviel, spande de werkgever zich bovendien amper in voor een alternatief. Dankzij een
rechtsbijstandsverzekering staat een raadsvrouw hem nu bij. En hij
is blij met de rechter die onlangs “slapende dienstverbanden”
verbood. ‘Wij hopen dat het komende jaar minder
tegenslagen brengt.’
Meer informatie
F w ww.borstkanker.nl/mannen
Stel je eigen checklist samen met vragen die je wilt stellen om gesprekken in
het ziekenhuis voor te bereiden
F w ww.b-bewust.nl/mannen_met_
borstkanker/vragenlijst
F www.mannenmetborstkanker.nl
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Pareltjes

Kijk voor het aanbod op www.borstkankeragenda.nl

7

5

Photo by Jessica Da Rosa on Unsplash

9

In heel Nederland organiseren ervaringsdeskundigen bijeenkomsten
voor (ex-)borstkankerpatiënten, naasten en mensen met een erfelijke
belasting. Ze geven de energie en steun die ze zelf kregen weer door
aan anderen. Hoog tijd voor een bloemlezing. BVN ondersteunt deze
regionale initiatieven onder de naam B-actief.

3

12

6

1

10

Weeinn boek…

11

2

8

4
1 
Zwem mee in Tilburg
Elke maandagavond zwemmen er zo’n vijf deelnemers
in Goirle en elke vrijdagmorgen zo’n vijftien in Tilburg
(al vijftien jaar). Iedereen die borstkanker heeft gehad
is welkom. Het warme bad is speciaal voor de groepen
gereserveerd, en er is deskundig toezicht.
Op vrijdag is er na afloop koffie.
Meer informatie via Corry de Laat F ctdelaat@telfort.nl
2 
Hartjeskussens
Een hartvormig kussen kan na de behandeling
verlichting geven in het okselgebied en rond de
borst. Kunstenaar Tessa Konijn ontwierp haar eigen
‘boezemkussens’ (€ 24,50). Maar ook actieve leden
van BVN in allerlei regio’s maken de kussens gratis
voor nieuwe patiënten. Alle initiatieven vind je op
F www.borstkanker.nl/hartkussen
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3 
Opstaan…en doorgaan
Opstaan…en doorgaan is het vervolg op
Wills kracht waarin de gelauwerde illustrator Willem
Ritstier vertelt over de weg die hij en zijn vrouw Will
hebben afgelegd nadat er bij haar borstkanker werd
geconstateerd. Na haar overlijden pakt Willem zijn
leven weer op en gaat na verloop van tijd daten.
Hoe en waarom lees je in dit boek.
€ 20,99, Uitgeverij Volt.

5 
Restorative yoga
Geef jezelf een moment van rust, zachtheid en
stilte cadeau. Deze yoga is gericht op herstel en
ontspanning en bestaat voornamelijk uit liggende
oefeningen. Op 12 februari, 11 maart, 15 april
en 13 mei van 10-12 uur, biedt yogadocente en
ervaringsdeskundige Corrine Schot deze lessen aan
in Middelburg. Eigen bijdrage is € 3,50.
F www.padma.nu/Yoga/corrineschot.html

4 
Actief in Zeeland
Dankzij B-actief Terneuzen krijgen alle nieuwe
patiënten er een gratis hartkussentje en
drainzakje(s). Verder kun je sporten bij Veerkracht,
zijn er verwenmiddagen, rondetafelgesprekken en
themabijeenkomsten. Ook kan een lotgenoot je
vergezellen naar een arts of behandelingen.
F www.borstkankeragenda.nl,
of mail naar terneuzen@borstkanker.nl

6  
Mindwalk in Roermond
Op 27 mei organiseert B-actief Roermond een
wandeling voor vrouwen met (ooit) borstkanker.
We verzamelen om 14.00 bij de parkeerplaats van
Kasteeltje Hattem. De wandeling is gratis, wel graag
opgeven via roermond@borstkanker.nl
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7 
Ervaringen delen over
uitgezaaide borstkanker
Leven met uitgezaaide borstkanker grijpt diep in
op alle aspecten van je leven. De toekomst wordt
onzeker en niets is meer vanzelfsprekend. Brigitte
Bruin begeleid al ruim tien jaar twee keer per
maand een gespreksgroep voor mensen met
uitgezaaide borstkanker. Ervaringen delen met
anderen kan ruimte en rust geven. Je bent welkom
in Den Bosch! Gratis (lunch kost € 6).
F brigittebruin@gmail.com
8 
Unieke dag met paarden
Stel je voor: je start de dag met een kop
koffie en wat lekkers. Daarna ervaar je wat
paardencoaching inhoudt. Nadat je met z’n allen
tijdens je meegebrachte lunch hebt nagepraat,
vertrek je met tweespan, koetsier en begeleider
voor een ontspannen rit op een paardenkoets door
het Roekelse bos (Veluwe). B-actief Arnhem
maakt het mogelijk. Max. 12 personen.
Meer info en aanmelden via
F heidimaria68@hotmail.com
of bel Heidi T 06- 27575513.
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9 
Oorbelletjes ‘Tree of life’
Deze lieve oorbellen met de symbolische naam
‘Tree of life’ zijn ontworpen door het Nederlandse
merk Bazou. Ze zijn van roestvrijstaal en 12mm
groot. € 12, 95, daarvan gaat € 3,24 naar
Pink Ribbon voor onderzoek naar borstkanker.
F https://shop.pinkribbon.nl/accessoires/
pink-ribbon-stalen-oorringen-tree-of-life/
10 
Zaai een beetje geluk
Met de prachtig verpakte bloemzaadjes van
Veer&Moon kun je geluk zaaien, maar ook
gezondheid of fijne herinneringen.De meeste
zaadjes kunnen binnenkort al de grond in.
€ 4,95. Maak je eigen keuze op
F www.hetappeltaartgevoel.nl
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11 ‘Zo gaan we het doen’
Of toch niet? Met haar boek en tal van lezingen
heeft Jannie Oskam sinds 2015 haar punt gemaakt:
‘Samen beslissen’ met je arts is niet meer exotisch.
Steeds meer artsen zien de meerwaarde ervan.
Laat in 1 zin of woord weten waarom jij vindt dat
een patiëntenorganisatie onmisbaar is. De eerste
20 inzendingen vallen in de prijzen: een exemplaar
van ‘Zo gaan we het doen’.
redactie@borstkanker.nl
12 
Altijd een engel op zak
Een beschermengel kunnen we allemaal wel
gebruiken. Deze kleine porseleinen engel van
3,5 cm zit in een houten doosje zodat je hem veilig
kunt meenemen. Past in iedere tas.
F € 8,95, www.raeder-onlineshop.de
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Of overgrootmoeder borstkanker had is niet bekend. Maar oma, moeder en tweelingdochters kregen de diagnose wel. Wat veranderde er in de behandeling van, het praten
over en het ervaren van de aandoening die vroeger ook wel bekend stond als de ziekte
of, kortweg, K?
Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto’s: Suzanne Blanchard

Vroeger praatte
je er niet over…

A

lle drie dragen ze een rood Alpe
d’HuZes-polsbandje, mevrouw
Borst (82) en haar tweelingdochters Oda (56) en Silja. Liefst
twee keer deden ze mee aan de tocht en haalden daarmee letterlijk een berg geld op voor
kankeronderzoek. Reden daarvoor hadden
ze te over. Inmiddels trof kanker drie generaties op rij met als recent dieptepunt de kanker die de jongste zoon van Oda op 21-jarige
leeftijd overviel. Maar gelukkig herstelt hij
inmiddels voorspoedig. Het verwondert dat
deze familie ondanks alle ellende zo positief
blijft. Silja houdt even haar rubberen sieraad
omhoog. Opgeven is geen optie lezen we.
Voetstuk
We schrijven 1961. In dat jaar krijgt de dan
49-jarige oma van Oda en Silja borstkanker.
‘Ze ging,’ herinnert haar dochter mevrouw
Borst zich, ”een paar dagen naar het zieken-
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huis”. Net in die periode was ik druk bezig
met mijn huwelijksvoorbereiding. Pas bij
thuiskomst vertelde ze me dat er een borst
geamputeerd was. Wat ik nog goed weet was
dat ze aan de operatie een trombose in haar
been overhield. Hierdoor miste ze een deel
van onze bruiloft. Of ze nabehandeld is, weet
ik eigenlijk niet. Ach weet je, ik werd gewoon
niet ingelicht. In die tijd sprak je gewoonlijk
niet over kanker.’
Zelf krijgt mevrouw Borst dertig jaar later,
1991, de diagnose borstkanker. Zij is dan 54
jaar: ‘Met een amputatie was het bekeken.
Verdere behandeling was gelukkig niet nodig. Evenals mijn moeder vertelde ik hier
niets over aan mijn kinderen. Wel nam ik een
vriendin in vertrouwen. Aan de dokter had ik
wel gevraagd of een borstsparende operatie
mogelijk was. Hierop was het antwoord nee
en daar deed je het mee. De arts stond nog
altijd op een voetstuk hoor; je volgde gewoon
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wat hij voorstelde.’ Silja schudt haar hoofd:
‘We zijn er best boos en teleurgesteld over
geweest. Je vertelde ons pas daags van tevoren over je operatie. Natuurlijk hadden we
graag eerder geweten wat er met jou aan de
hand was. Dan hadden we de zorgen en spanning rondom de uitslag samen kunnen delen.’ Mevrouw Borst wuift het weg: ‘Dat valt

‘Ik moet er niet aan denken
dat we onze vorm van
kanker in 1961 zouden
hebben gehad. Dan zaten
we hier nu niet meer’
Silja
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F

kundige. Ze heeft me begeleid en uitgelegd
wat me te wachten stond. Na het afnemen
van biopten fietste ik weer naar huis. Doordat het regende zag niemand mijn tranen.
Zo-even was de wereld onder mijn voeten
vandaan geslagen. Je denkt aan je gezin, hè?
De kids zijn nog jong en mijn man is vanwege zijn werk bijna nooit thuis. Eerst kookte ik
eten. Daarna belde ik Silja.’

‘Mam is zo heerlijk
nuchter. Daar hebben wij
ook wat van meegekregen’
Oda

Nuchterheid
De toon en snik in haar stem waren voor
Oda’s tweelingzus Silja genoeg om alles uit
handen te laten vallen en gelijk naar haar zus
toe te gaan. Dat hielp. Oda: ‘Angst maakte
snel plaats voor nuchterheid. Ik moest mijn
hoofd erbij houden en handelen. Mijn arts
had me verteld dat ondanks de kwaadaardigheid van de tumor een borstsparende operatie mogelijk was. Maar zo gerust was ik daar
niet op en drong bij hem aan op amputatie.
Dat is mijn geluk geweest. Pathologisch onderzoek wees een kwaadaardige tumor op
een millimeter van het snijvlak uit. Als mijn
borst niet al volledig verwijderd was, had ik
opnieuw geopereerd moeten worden. Nu
volgde hierop bestraling. In mama’s tijd was
mijn koppigheid naar de arts toe echt geen
optie geweest.’

toch wel mee. Oma is ook best oud geworden nadat ze borstkanker heeft gehad.’ Oda
lacht: ‘Mam is zo lekker nuchter. Ik denk dat
ook wij daar iets van mee hebben gekregen.’
Tranen
De tweeling zelf kreeg ook haar deel; Oda
in 2011 op 48-jarige leeftijd en Silja in 2015
toen ze 52 was. Angst om ook borstkanker
te krijgen beheerste niet het leven van de
zussen maar zat wel in hun achterhoofd.
Silja: ‘Mama’s bloed is destijds in het Rad-
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boud UMC onderzocht op BRCA1- en BRCA
2-genafwijkingen. Die zijn niet aangetoond.
Wel kregen we als dochters het advies om
jaarlijks, vanaf 35-jarige leeftijd, een mammografie te laten maken.’
Dus ging Oda in 2011, op een druilerige dag,
gewoon op de fiets naar de jaarlijkse controle. Een routineonderzoek, dacht ze nog. Toch
niet: ‘Onmiddellijk nadien werd me verteld
dat er verdachte plekken waren. Heel anders
dan in de tijd van mijn moeder, werd ik toen
opgevangen door een mammacareverpleeg-
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‘Vroeger stond de dokter
op een voetstuk. Nu is er
veel meer overleg’
mevrouw Borst
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Strijdbaarheidsgen
Oma, moeder, de ene helft van een tweeling.
Dan kan borstkanker toch geen toeval meer
zijn? Silja: ‘Ook genetisch onderzoek* van
Oda’s bloed verschaft geen duidelijkheid. Er
is wel iets mis, maar wat precies is toen niet
ontdekt. Dus bang voor mezelf was ik niet.
Dat veranderde toen ik in 2015 ter controle
ging. Toen bleek een verdikking, die er een
jaar eerder ook al zat en toen onschuldig
werd geacht, toch niet zo onschuldig te zijn.
Ook ik was alleen gegaan. Terwijl ik nietsvermoedend op de uitslag zat te wachten
kwam de mammacareverpleegkundige mij
ophalen. Er was nader onderzoek nodig. En
toen sloeg de angst toe. Ik kon mezelf wel
voor mijn kop slaan. Je bent te laat, trut,
dacht ik nog. Maar evenals Oda, die mij in
die periode ontzettend heeft gesteund, heb
ik een sterk strijdbaarheidsgen. Evenals zij
en mijn moeder, vertelde ook ik niet veel aan
de kinderen. Waarom zouden ze zich onnodig ongerust maken? Niettemin kwam ik terecht in een pittig behandeltraject. Gelukkig
kon ik dit goed bespreken met mijn arts. Een
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second opinion had ik niet nodig, vond ik. Na
de borstamputatie – voor mij links, voor Oda
rechts, samen toch een volledig setje grapten
we – volgt de adjuvante behandeling: chemoen immunotherapie, vijf jaar antihormoontherapie en Zometa-infusen**.’
Maatwerk
Silja zou de eerste chemokuur pas krijgen na
het plaatsen van de port-a-cath. Dat kon wat
haar betreft wel wat sneller: ‘In mijn beleving
was er geen tijd te verliezen. Na goed overleg
gebeurde dit dan ook drie weken eerder. Begrijp je wat ik wil zeggen? Ik moet er niet aan
denken dat we onze vorm van kanker in 1961
zouden hebben gehad. Dan zaten we hier nu
niet meer. De ontwikkelingen gaan zo snel
en ze kunnen tegenwoordig zoveel meer.
Genen die een rol spelen bij het ontstaan van
borstkanker worden ontdekt, je kunt zelf een
keuze maken uit een behandelend ziekenhuis, er is beter overleg met je arts mogelijk.’
Oda knikt: ‘Borstkankerbehandeling is anno
2019, mede door inzet van belangenclubs als
Pink Ribbon en Borstkankervereniging Nederland en toegenomen mondigheid, maatwerk geworden. Dat is mooi.’

* Uit recent bloedonderzoek van Silja blijkt dat
een groot deel van het ATM-gen ontbreekt. Dat is
één van de genen waarvan inmiddels bekend is
dat een verandering hierin een verhoogde kans
op borstkanker geeft. Dit zou ook in de familie
van Silja de oorzaak kunnen zijn van de familiaire
borstkanker.
** Vrouwen die met antihormonale therapie
behandeld worden hebben een verhoogd risico
op botontkalking. Zometa wordt gebruikt als
medicijn tegen botontkalking.

Behoefte aan meer informatie?
F www.b-bewust.nl
F www.oncogen.nl
F w ww.borstkanker.nl/erfelijkheid-enborstkanker
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40 jaar in actie voor de beste borstkankerzorg
01
1999-20

1981

1989

Hormonale therapie
Alle vrouwen met borstkanker krijgen
hormonale therapie. Later bleek dat
niet iedere patiënt hier baat bij heeft.

Bevolkingsonderzoek
borstkanker start
Mede dankzij het
landelijke bevolkingonderzoek (voor vrouwen
tussen 50 en 70, nu 75)
wordt borstkanker vaker
vroeger ontdekt.

2005

2002

Tijd voor professionalisering
LCBB wordt Borstkankervereniging Nederland (BVN), er
komt een beleidsplan en een
professioneel kantoor in Utrecht
met medewerkers. Elk kwartaal verschijnt het ledenblad
‘Mammazone’ en een blad voor
vrijwilligers: ‘Chapeau’.

Oprichting Pink Ribbon
Onder aanvoering van
BVN-bestuursvoorzitter
Riet van der Heide wordt
Stichting Pink Ribbon opgericht met als doel vooral
bewustwording rondom
borstkanker.

2012

Lancering borstkanker.nl
Website van BVN met een schat aan actuele en
betrouwbare informatie over de ziekte en behandelmogelijkheden.
Kleurrijk opereren  
Fluorescente stoffen die alleen door tumorcellen worden opgenomen maken tumorcellen tijdens een operatie zichtbaar. Daardoor zijn ze makkelijker te verwijderen.

BVN introduceert B-force
B-force.nl is het online panel van BVN om snel
honderden ervaringen met borstkankerzorg te
verzamelen. De resultaten leiden tot actie om de zorg
te verbeteren.

Genprofieltests
Er worden door verschillende merken genprofieltests ontwikkeld. Door de
ontrafeling van het menselijke DNA (2001) kon je de kankerbehandeling al
afstemmen op de biologische kenmerken van de tumor. De genprofieltests
maken het mogelijk om nog meer op maat te behandelen.

1994

1982

Kankercellen zichtbaar
Pathologen kunnen op basis van
zichtbare kenmerken van de cellen borstkanker onderscheiden
van goedaardige tumoren.

Borstsparende operaties
De borstsparende operatie wordt
voor kleine tumoren (tot 2 centimeter) als standaardbehandeling
opgenomen in de richtlijn.

Voorloper van BVN ontstaat
Het Landelijk Contactorgaan
Begeleidingsgroepen Borstkankerpatiënten (LCBB), de voorloper
van BVN wordt opgericht. Informatie over borstprotheses (Borstprothese Informatie Centrum)
was een van de grote taken.

1e borstreconstructie met eigen
weefsel
Een mijlpaal in de geschiedenis
van de borstreconstructie is de
reconstructie van een borst zonder
prothese begin jaren tachtig. In 1982
werd voor het eerst een borstreconstructie gedaan met eigen weefsel
uit de onderbuik van de patiënt (de
zogenaamde TRAM-lap).

26

40 jaar BVN

#25 - lente 2020

Ontdekking invloed
BRCA-genafwijkingen
In families met een erfelijke
aanleg voor borst- en
eierstokkanker wordt een
afwijking in het BRCA1- of
BRCA2-gen aangetoond.
Later worden afwijkingen in
nog meer genen gevonden
die ook een verhoogd risico
op borstkanker met zich
meebrengen zoals in het
CHEK2-, PALB2- en ATM-gen.

2001
DNA ontrafeld
Veel kennis van de variatie
in vormen van borstkanker
vloeit voort uit de publicatie
van het volledige menselijke
genoom (DNA).

2004
Expertgroepen door vrijwilligers
De BVN-werkgroep ‘Vermoeidheid’
zorgt voor erkenning van en begeleiding bij vermoeidheid als gevolg van
borstkankerbehandelingen. Dit wordt
later de expertgroep ‘Late gevolgen’,
die een lans breekt voor goede
nazorg in het algemeen. Er volgen
meer expertgroepen zoals Mannen,
Eigen regie, Jonge vrouwen, Trials en
Uitgezaaide borstkanker.

2009
Monitor Borstkankerzorg is een feit
De monitor helpt mensen vergelijken welke borstkankerzorg diverse ziekenhuizen aanbieden.
Eraan gekoppeld is het ‘roze lintje’ en de bijbehorende criteria voor goede zorg vanuit patiëntenperspectief. Een belangrijk effect daarvan was de
introductie van multidisciplinair overleg (MDO) in
alle ziekenhuizen.
Nieuw: Patient advocates
Het persoonlijke contact van BVN met ziekenhuizen via patient advocates zorgt voor verbetering
van de borstkankerzorg op vele gebieden.
Breath hold-techniek
Toepassing ervan tijdens de bestraling vermindert het langetermijnrisico op ernstige hartschade door bestraling.

Het blad over borstkanker
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2017

2019

Overleving aanzienlijk gestegen
In 2015 is 79% van de vrouwen met invasieve
borstkanker tien jaar na de diagnose nog in
leven. Voor mannen is dat 68%. Ook de vijfjaarsoverleving bij uitgezaaide borstkanker is
sterk gestegen naar 22% (2005: 14,5%).

Borstamputaties dalen naar 30%
In 2017 is het aandeel volledige
borstverwijderingen (ten opzichte
van borstsparende operaties) gedaald naar 30% van alle borstoperaties (1989: 48%).

Website mannen met borstkanker
Eind 2019 wordt mannenmetborstkanker.nl gelanceerd, een wegwijzer voor iedereen op zoek naar
informatie over borstkanker bij mannen.

Register borstimplantaten
In het DBIR-register komt precies te staan
welk implantaat van welk fabrikaat bij een
individuele patiënt wanneer is geïmplanteerd. Doel is beter toezicht op de veiligheid.

Vergoeding nieuwe
behandelingen
BVN heeft succesvol gelobbyd voor
vergoeding uit de basiszorgverzekering van lipofilling en van de
middelen pertuzumab en palbociclib.

Oprichting Oncogen
De programmacommissie Erfelijkheid wordt
voortgezet in Oncogen; een apart onderdeel
van BVN voor mensen met kanker in de
familie (oncogen.nl).

Veel patiënten wordt ‘duur medicijn’ onthouden
BVN brengt na onderzoek aan het licht dat maar 39% van de patiënten die
het innovatieve en dure medicijn Herceptin conform de Richtlijn Mammacarcinoom had moeten krijgen, het kreeg.

1980

2015

2014

2016

Patiënten adviseren over klinisch
onderzoek
Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG)
en BVN zetten een patiëntenadviesraad op om de visie van borstkankerpatiënten in te brengen bij klinisch
onderzoek.

Nooit meer beslissen zonder patiënten
In 1995 werd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst het
fundament gelegd voor ‘samen beslissen’.
In 2015 benadrukt de minister van VWS het
belang ervan in een kamerbrief. In 2016
ontwikkelde BVN haar visie op het onderwerp; het blijft ook de komende jaren een
belangrijk speerpunt in de belangenbehartiging.

Beter voorbereid
BVN lanceert b-bewust.nl met twaalf
thema’s met voorbeeldvragen die je
aan je zorgverleners kunt stellen.

Einde Monitor Borstkankerzorg
Na 10 jaar beëindigen veel ziekenhuizen hun medewerking aan de Monitor Borstkankerzorg. BVN blijft
zich op andere manieren inzetten om het zorgaanbod
transparant te maken.
Belangen rondom borstimplantaten
BVN brengt bij de minister van Medische Zorg en
Sport, het RIVM en de Tweede Kamer de belangen
onder de aandacht van vrouwen met een borstimplantaat vanwege (erfelijke aanleg voor) borstkanker.

2018
Oncode Institute
Het Oncode Institute koppelt de fundamentele aan de klinische kant van
onderzoek om zo doorbraken sneller
om te zetten in betere diagnose en
behandeling.
Ribociclib vergoed
BVN heeft succesvol gelobbyd voor
vergoeding uit het basiszorgpakket
van dit effectieve medicijn voor vrouwen met uitgezaaide borstkanker.

2020
40 jaar BVN
BVN viert haar 40-jarig bestaan
en kijkt met (voormalige) leden,
vrijwilligers, zorgverleners, partners
en andere betrokkenen terug op veel
verbeteringen in de zorg.

Borstkankerbehandeling
Wat de toekomst in
petto heeft

‘In 2060 zal meer dan
95 procent van de patiënten
borstkanker overleven’

pend of zelfs overbodig. Slaat de therapie niet
aan, dan weet je dat je het met de behandeling
over een andere boeg moet gooien, ook na de
operatie zou dezelfde therapie dan niet zinvol
zijn. Ook wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van neoadjuvante radiotherapie. Deze
behandeling bevindt zich nog in de studiefase.
Ook deze behandeling is bedoeld om operaties
zoveel mogelijk overbodig te maken.

Bij de oprichting van BVN in 1980 kon niemand
bevroeden dat het er met de behandeling van
borstkanker zo voor zou staan als nu het geval
is. Vergeleken met toen zijn de vooruitzichten
van patiënten veel beter. En nog steeds worden
nieuwe medicijnen en therapieën ontwikkeld die
de overlevingskansen en kwaliteit van leven van
patiënten verbeteren.
Tekst: Huup Dassen ~ Illustratie: iStockphoto

Vóór de operatie behandelen
Als één van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen noemt Sabine Linn de neoadjuvante behandeling van borstkanker. Zij is de enige niet.
Alle door ons gevraagde specialisten, chirurg
prof. dr. Emiel Rutgers, patholoog prof. dr.
Jelle Wesseling en radioloog dr. Ritse Mann,
beginnen erover. Bij een neoadjuvante behandeling krijgt de patiënt vóór de operatie chemotherapie of een hormonale behandeling.
Tot voor kort was dat andersom. Het voordeel
is tweeërlei. Slaat de therapie aan, dan is de tumor al een heel eind gekrompen en soms zelfs
verdwenen. Een operatie is dan minder ingrij-


Dit artikel kwam tot stand met
medewerking van prof. dr. Sabine
Linn, medisch oncoloog Antoni van
Leeuwenhoek, dr. Ritse Mann, radioloog Radboud UMC, prof. dr. Emiel
Rutgers, oncologisch chirurg Antoni
van Leeuwenhoek, prof. dr. Jelle
Wesseling, patholoog NKI.
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Komt borstkanker überhaupt nog voor in
2060? ‘Zeker’, zegt prof. dr. Sabine Linn, medisch oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek. ‘Het lijkt me wel reëel dat we meer dan
95 procent genezing kunnen halen’. Dus iedereen beter maken gaat ook over veertig jaar
niet lukken? ‘Dat denk ik niet’, vervolgt ze.
‘Ik verwacht zeker dat de overlevingskansen
van mensen met borstkanker nog verder zullen verbeteren. Maar juist omdat elke kanker
uniek is, zullen er altijd vormen bestaan die
niet of zeer slecht te behandelen zijn. Daarom zal het, denk ik, nooit zo zijn dat we voor
iedereen een passende behandeling kunnen
vinden.’
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De-escalatie
Een en ander past in wat Rutgers de de-escalatie van de behandelingen noemt. Operaties
worden subtieler of vervangen door radiotherapie, de stralingsdoses bij radiotherapie
worden lager en de medicinale behandelingen
preciezer en milder. Dat alles met even goede
kans op genezing van de patiënt, maar met
minder bijwerkingen en dus een betere kwaliteit van leven.
Een voorbeeld van een subtielere operatie
is het verwijderen van kleine tumoren door
gebruik van een holle naald al dan niet voorzien van een grijpertje of iets dergelijks. Ritse
Mann onderzoekt hoe dat het beste kan. Als
interventieradioloog voert hij met zijn beeldvormende apparatuur ook behandelingen uit.
Zo kan hij tijdens een scan of echo precies zien
of zo’n naald ook echt in de tumor zit. Dergelijke technieken worden vooral interessant als
bij het bevolkingsonderzoek wordt overgestapt op betere technieken waarvan MRI met
contrastmiddel momenteel het beste voorbeeld is, meent Mann. ‘Dan worden tumoren
ontdekt wanneer ze nog veel kleiner zijn en
relatief makkelijk te verwijderen.’ Uit recent
onderzoek blijkt dat MRI sowieso de beste methode is om bij vrouwen met dicht borstweefsel tumoren op te sporen.
Patholoog Jelle Wesseling legt de nadruk
op het vinden van methoden om overbodige operaties tegen te gaan. Vele afwijkingen
waaruit borstkanker kan ontstaan, zoals de
meeste DCIS-afwijkingen [ductaal carcinoom in situ, red.], zijn uiteindelijk ongevaarlijk. Toch worden vrijwel alle vrouwen met

van Borstkankervereniging Nederland

DCIS nu nog operatief behandeld en vaak ook
nog bestraald, zegt hij. ‘Dus is het hoognodig
om beter onderscheid te maken tussen de
schadelijke en de onschuldige afwijkingen.’
Dat kan alleen wanneer de bevindingen van
pathologen worden gecombineerd met die
van bijvoorbeeld radiologen, aldus Wesseling.
Verder zullen pathologen op basis van moleculaire kenmerken van cellen of in het bloed
circulerend tumor-DNA steeds nauwkeuriger
kunnen aangeven wie de meeste baat heeft
bij welke behandeling. Dat is ook van groot
belang als de ziekte uitgezaaid is en immuuntherapie of gerichte therapie gegeven kan
worden. In beide gevallen is het essentieel
dat de gegeven therapie precies past bij de
gevonden kenmerken van de tumor. Dit geldt
ook als deze behandelingen in de toekomst
mogelijk ook bij niet uitgezaaide borstkanker
worden gegeven. Er wordt overigens ook onderzoek gedaan naar het opsporen van kanker via het bloed.
Beter begrip
Sabine Linn noemt nog enkele aspecten van
borsttumoren waarover we in 2060 waarschijnlijk veel meer zullen weten. Zo zijn er
steeds meer aanwijzingen dat ook bij borstkanker een deel van het behandelsucces via
het immuunsysteem werkt. Een ander interessant aspect is de interactie tussen kankercellen en de gezonde weefsels rond de tumor. Veel
vormen van kanker gedijen goed ten koste
van hun omgeving. Ze zegt: ‘Mogelijk hebben
cellen rond tumoren invloed op de kans van
slagen van chemotherapie; zowel positieve als
negatieve. Dat zou mogelijkheden bieden om
de omgeving zodanig te veranderen dat de tumorgroei geremd wordt.’
Ook zullen we volgens Linn meer weten van
en kunnen met de invloed van het hormoonstelsel op de tumorgroei. Veel tumoren die
oestrogeengevoelig zijn, zijn dat waarschijnlijk ook voor androgenen [mannelijke geslachtshormonen, red.] en progesteron. ‘Er is
nog veel onduidelijk over de mogelijke interacties tussen die hormonen en hun receptoren. Als we daar meer van begrijpen, kunnen
we ze beïnvloeden wat wellicht leidt tot een
betere prognose.’
Vaak wordt gesteld dat uitgezaaide kanker
op termijn een ziekte wordt waaraan je niet
meer per se heel snel overlijdt. ‘Voor hormoongevoelige en HER2-positieve tumoren
is dat soms al zo’, zegt Linn. ‘Zo’n 10 tot 20
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procent leeft langer dan tien jaar met uitgezaaide ziekte met een redelijk tot goede
kwaliteit van leven’. Helaas weten veel mensen dit niet, waardoor het voor mensen met
uitgezaaide ziekte soms lastig is om b.v. hun
baan te behouden en te voorkomen dat je omgeving je niet meer voor vol mee laat doen,
“want die heeft uitgezaaide ziekte”. Sabine
Linn: ‘We hebben het vaak over 10-jaarsoverleving. Maar als je op je vijftigste borstkanker
krijgt, dan wil je niet zestig worden, maar
tachtig. Dat is 30-jaarsoverleving. Vreemd
genoeg wordt daar weinig over gerept. Het
uiteindelijke doel is natuurlijk om mensen
te genezen. Nu gebeurt dat al vaak, maar het
kan nog beter.‘

‘Precieze kennis van de
eigenschappen van de
kankercellen leidt tot
preciezere behandeling’

Meer wetenschappelijk onderzoek
Het is onmogelijk om in dit artikel alle relevante
wetenschappelijke ontwikkelingen op het
gebied van borstkanker toe te lichten. Denk aan
actuele onderzoeken waaraan je mogelijk zelf
kunt deelnemen, een lijst van onderzoeken naar
borstkanker die worden gefinancierd door KWF
en artikelen over baanbrekend onderzoek dat
op langere termijn relevant is bij borstkanker.
Je vindt dit alles op
F www.borstkanker.nl/
ontwikkelingen-toekomst

Vooruitblik
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In hetzelfde
schuitje
Lotgenotencontact
anno 2020

Borstkanker krijgen of horen dat je
erfelijke aanleg voor borstkanker
hebt, dat laat niemand onberoerd.
De groep mensen met borstkanker
of erfelijke aanleg voor borstkanker
is best groot en toch kan het voelen
alsof je de enige bent. Iedereen
uit je omgeving lijkt door te gaan
met zijn leven en dat van jou staat
op zijn kop. Gevoelens, praktische
vragen en tips delen, anderen
treffen die in dezelfde situatie
zitten als jij, dat kan het zoveel
gemakkelijker maken.
Tekst: Désirée Hairwassers ~ Illustratie: Van Lennep

Geen vraag is te gek. Alles komt voorbij.
Van adviezen tot het delen van frustraties.
Ook grappige situaties worden gedeeld.
Zo vertelde een vrouw eens in een besloten Facebookgroep (zie kader) dat ze vergat haar pruik op te zetten. Ze vond het wel
wat kouder aan haar hoofd. Toen mensen
bij de bakker haar wat vreemd aankeken
ontdekte ze pas dat haar pruik ontbrak.
Een andere vrouw vertelde dat ze zo’n last
had van ‘chemobrein’. Ze had haast vanwege een afspraak bij de hondentrimmer.
De afspraak haalde ze net op tijd, maar ze
was de hond vergeten.
Lotgenotencontact kan ook confronterend
zijn. Soms maken lotgenoten door waar
je zelf bang voor bent. Lotgenotenvriendschappen zijn kwetsbaar, omdat het soms
niet goed met iemand gaat. Groepen zijn
soms een snelkookpan aan emoties. Dat
betekent dat er wel eens felle discussies
zijn. En het is wat anders dan vriendschap.
Iedereen kan je lotgenoot zijn, vrienden
kies je. Soms blijkt het hebben van de ziekte uiteindelijk de enige overeenkomst.

‘Mijn prognose was heel slecht. Ik wist meteen:
Ik moet met vrouwen praten die hetzelfde
meemaken, dat gaat me helpen.
Hoe dit ook afloopt.’
lees het hele blog van Désirée op
F borstkanker.nl/blog-desiree

Lotgenoten vind je overal

‘Ik was zo bang om te komen’, vertelde
een vrouw op een show & tellsessie georganiseerd door vrijwilligers van Borstkankervereniging Nederland (BVN)/Oncogen
afgelopen oktober. ‘Toen ik aankwam,
wilde ik eigenlijk meteen weer gaan.
Toch ben ik heel blij dat ik hier ben. Deze
vrouwen begrijpen mij. Zij weten waarmee
ik te maken heb. Ik vind hun verhalen zó
herkenbaar! Dat helpt me. Het is heus
niet allemaal ellende, ik heb net ook heel
hard staan lachen.’ Zestien vrouwen die
een borstreconstructie hadden ondergaan
showden deze aan lotgenoten. Vrouwen
die nog een besluit moesten nemen over
hun borstreconstructie wilden graag in het
echt zien hoe een borst met een implantaat of gemaakt met eigen weefsel vanuit
buik of rug eruit ziet. Met zo’n tweehonderd lotgenoten was de zaal vol. Er werd
veel gedeeld. Ervaringen, maar ook
verdriet.
Dit voorbeeld vertelt precies waar het bij
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‘Het is heus niet allemaal
ellende. Ik heb net ook heel
hard staan lachen’
Bezoeker van een
show & tellsessie van BVN

lotgenotencontact om gaat: herkenning,
maar ook elkaar stimuleren om gesprekken met artsen goed voor te bereiden.
Een ander helpen om voor zichzelf op te
komen en bij onzekerheid toch maar wel
te bellen, ook al ben je bang dat je de
dokter voor niks stoort. Lotgenotencontact
is er ook voor praktische tips. Waar koop
je een goede beha, welke bijwerkingen
van medicijnen zijn normaal of welke voor
jou relevante studies lopen er als je bijna
uitbehandeld bent? Pruiken, hoofddoekjes en kussens worden doorgegeven
aan de volgende die ze kan gebruiken.
Lotgenotencontact is de steun in je rug, die
anderen je soms niet kunnen geven.

Geen vraag is te gek

Wat kun je doen tegen misselijkheid? Kun
je nog wel paardrijden als je een borstreconstructie met weefsel uit je buik hebt?
Wie slaapt er ook zo slecht? Hoe hebben
jullie de kinderen verteld dat je ziek bent?
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Lotgenotencontact is veranderd door de
jaren heen, maar één ding bleef hetzelfde.
Als je borstkanker krijgt, zijn er vaak allerlei mensen die willen helpen en steunen,
maar lotgenoten zijn de enigen die écht
weten wat je doormaakt. Dat is overigens
ook de kern van een patiëntenorganisatie. Zij brengen lotgenoten met elkaar in
contact en door hun ervaringen, weten ze
waaraan ze aandacht moeten besteden
bijvoorbeeld wat betreft belangenbehartiging en informatievoorziening.
Met de komst van internet werd het ook
mogelijk om vanuit huis contact te hebben met anderen. Een mooi voorbeeld is
Stichting Amazones, voor jonge vrouwen
met borstkanker. Initiatiefnemers Diana
Gosens en Natalie van der Vegt hadden
elkaar ontmoet op een forum van tijdschrift
Viva en begonnen hun eigen forum. Later
werd Stichting Amazones met het forum
onderdeel van BVN. Binnen BVN zijn er ook
contactpersonen in de regio die lezingen
en tal van activiteiten organiseren waarvoor je je per keer kunt opgeven. En er is
een Serviceteam van speciaal opgeleide
ervaringsdeskundigen die telefonisch en
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online vragen beantwoorden (zie kader).
Naast BVN zijn er diverse (besloten)
Facebookgroepen, die zich richten op alle
borstkankerpatiënten of op specifieke
subgroepen zoals jonge vrouwen, mannen, vrouwen met erfelijke aanleg, met
lobulaire, triple negatieve of uitgezaaide
borstkanker of op vrouwen die een reconstructie overwegen.
Ook inloophuizen bieden overal in het land
gelegenheid voor lotgenotencontact.
Welke manier je ook kiest, het gaat in alle
gevallen om het gevoel van herkenbaarheid, gehoord worden, niet meer alleen zijn,
aan één blik of woord genoeg hebben en je
optrekken aan de ander.

#25 - lente 2020

Meer informatie lotgenotencontact
F w ww.borstkankeragenda.nl - Hier vind
je een overzicht van activiteiten door heel
Nederland waaronder de genoemde show &
tell-bijeenkomsten
F www.borstkanker.nl/b-actief - BVN
faciliteert je als je zelf een activiteit organiseert in
je regio
F Het Serviceteam van BVN via T 030 2917220
(ma, woe en vrij, van 10.00 - 12.30 uur) – Voor
telefonisch contact met anderen die borstkanker
hebben (gehad)
F www.borstkanker.nl/stel-je-vraag Hier kun je online je vraag stellen aan
ervaringsdeskundigen
Uit een recente internationale literatuurstudie
naar het effect van lotgenotencontact bleken
positieve effecten op de fysieke en de psychische
gesteldheid. Lees het hele rapport op
F https://helder-advies.nl/effecten-lotgenotencontact
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Samen scherp
In februari 2020 bestaat Borstkankervereniging Nederland veertig jaar. Een moment
om stil te staan bij veertig jaar borstkankerzorg, 40 jaar patiëntenparticipatie en 40 jaar
samenwerking. We vroegen onze samenwerkingspartners hoe relevant zij BVN vinden?
En wat vinden zij van onze rol, nu en de komende 40 jaar? Lees meer reacties op op
www.borstkanker.nl/partners-40-jaar

Borstkanker is bij uitstek
een multidisciplinair te
benaderen aandoening. Door
de samenwerking met een
patiëntenvereniging worden
wij als overheidsorganisatie
gevoed met wat voor de
gevarieerde groep patiënten
werkelijk van belang is. Juist in
het verzamelen, bundelen en
uitdragen van die belangen en
ervaringen zit de toegevoegde
waarde. Ook in de toekomst.

Na de diagnose staat de wereld van
de patiënt en zijn naasten op zijn kop.
Een goede samenwerking tussen álle
zorgaanbieders zorgt ervoor dat de juiste
zorg en ondersteuning laagdrempelig
en dichtbij huis kan worden aangeboden.
BVN vertolkt de stem van de patiënt en
wij maken regelmatig gebruik van die
expertise voor het organiseren
van thema-avonden.
Sonja Robben, Directeur IPSO

Onze overtuiging: samen kom je verder!
Alleen met de andere partijen samen
kom je tot nieuwe perspectieven. Daarbij
is het verfrissend om de rollen om te
draaien: dan wordt ‘patiëntenparticipatie’
vervangen door ‘zorgverlenersparticipatie’.
Patiëntenorganisaties zijn dé expert en
leverancier van ervaring en deskundigheid
in een netwerk van andere deskundigen
zoals zorgverleners, onderzoekers,
verzekeraars, gemeenten en industrie.
Joos Vaessens, Directeur Bestuurder PGO Support

Dr. Patricia Hugen, RIVM, Programmacoördinator
Bevolkingsonderzoek Borstkanker

Het georganiseerde patiëntperspectief, een
sterke stem van borstkankerpatiënten en de
grote groep betrokken ervaringsdeskundigen
en patiënt advocates zijn onderscheidend voor
BVN. Oncologische expertzorg - kiezen voor
de juiste expertise in de juiste spreekkamer –
wordt de komende jaren nog belangrijker. Voor
transparante oncologische expertzorg staan
we samen met andere patiëntenorganisaties
sterker. Daarom is samenwerking met
BVN binnen de Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) van grote
waarde.
Arja Broenland, Directeur NFK
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Samen sterker
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Samenwerking binnen de borstkankerzorg levert kwaliteit! Dit
alles levert de patiënt vertrouwen in de borstkankerzorg. Door
het patiëntenperspectief te laten zien, houdt de BVN de
borstkankerzorg scherp.
V&VN, Tumorwerkgroep mamma-oncologie

Als patiëntenvereniging sta je midden
in de samenleving en kom je op voor de
belangen van borstkankerpatiënten.
Over 40 jaar is de groep nog groter
en deze rol dus nog belangrijker. De
samenwerking tussen Pink Ribbon en
BVN zorgt (ook dan) voor een beter
leven van borstkankerpatiënten; van
geld voor impactvol onderzoek tot
het ondersteunen bij klachten na de
behandeling.

Kijk wat er de afgelopen jaren
is gerealiseerd, hoeveel meer
kennis er is en hoeveel meer
mogelijkheden voor behandeling
er zijn. Het sterftecijfer is
afgenomen en de kwaliteit van
leven toegenomen. Daar is het om
te doen, jullie werk doet er toe!
Help versnippering van partijen
tegengaan en pak ook in de
toekomst de rol als centraal punt
voor borstkankerpatiënten.
Nessa Spillen, Voorzitter Jong Borstkanker

Indira Balgobind, Pink Ribbon Nederland

“Samen ga je sneller dan alleen”. Samenwerking
in de borstkankerzorg is essentieel als we de
impact van kanker willen terugdringen. De stem
van de patiënt is daarin doorslaggevend. Wij
zien uit naar de voortzetting van onze belangrijke
samenwerking in de komende jaren in het belang
van alle patiënten en hun naasten.

Het belang voor het Zorginstituut van
een sterke patiëntenorganisatie zoals
BVN is groot. Op deze wijze kunnen
wij de stem van de patiënt meenemen
in onze uitspraken en werkwijze;
dat is bepalend voor goede en
patiëntgerichte zorg. De rol van BVN is
het maatschappelijk agenderen van
de toekomstige vraagstukken van de
borstkankerpatiënt.
Mr. Linda van Saase
Manager Oncologie, afdeling Zorg,
Zorginstituut Nederland

Fred Falkenburg, directeur KWF

Als patiënten zelf meedenken over informatie uit de kankerregistratie en
over wetenschappelijk onderzoek dan helpt dat om de impact van kanker
op het leven van individuele patiënten te verkleinen. Ik vind het van groot
belang dat BVN actief meedoet als voorwaardig lid van (inter)nationale
projecten en in overleggroepen. De patiëntenorganisatie is namelijk een
belangrijke bron van informatie voor vrouwen en mannen met borstkanker.
Prof. dr. Sabine Siesling, Senior onderzoeker IKNL en hoogleraar Universiteit Twente
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Colofon

B-cijferd – cijfers over borstkanker

79%
16.850

F Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort
bij vrouwen.
F Zo’n 16.850 vrouwen en 125 mannen krijgen
jaarlijks de diagnose borstkanker (inclusief
voorstadium van borstkanker).
F 19% van de borstkankerpatiënten is op het
moment van diagnose jonger dan 50, 62% tussen
de 50 en 74 en 19% is ouder dan 74 jaar.
F Bij 5 tot 10% van de borstkankerpatiënten is
sprake van erfelijke aanleg voor borstkanker.
F Ongeveer 20% van de mensen met de diagnose
borstkanker krijgt ooit te maken met uitzaaiingen op
afstand.
F 84% procent van alle vrouwen met borstkanker
heeft een hormoongevoelige tumor, bij mannen
is dat 99 procent.
F 13% van alle vrouwen heeft een HER2-positieve
tumor, bij mannen is dat 6%.

16%

31%

230.000

F 89% van alle borstkankerpatiënten wordt
geopereerd. 31% betreft een amputatie
in 58% van de gevallen gaat het om een
borstsparende operatie.
F Vanaf 2009 is het aantal behandelingen met
chemotherapie zichtbaar gedaald.
F In Nederland leven meer dan 230.000 mensen
die borstkanker hebben/hebben gehad, 7.000 tot
8.000 van hen leven met uitgezaaide borstkanker.
F 10 jaar na de diagnose is 79% van
de vrouwelijke borstkankerpatiënten
nog in leven.
F De overlevingskans van borstkanker is de afgelopen
jaren gestegen met 1% per jaar.
F Er overlijden jaarlijks ruim 3.000 mensen aan de
gevolgen van borstkanker.
Bron: Nederlandse Kankerregistratie, 2018

Redactie (redactie@borstkanker.nl)
Inge Baas (internist-oncoloog),
Desireé van den Bongard
(radiotherapeut), Aukje Cnossen
(verpleegkundig specialist),
Marleen Hoyinck (patient advocate),
Ragna van Hummel, Tineke Kempees
(verpleegkundig specialist),
Gijs van Leeuwen (patholoog),
Deborah Ligtenberg, Jannie Oskam,
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

’Borstkanker hebben was eenzaam’

Met dank aan alle geïnterviewden en
collega’s van BVN en Oncogen

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

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

Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto: Teska Overbeeke
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B wordt o.a. gefinancierd met bijdragen van de volgende bladpartners:

Borstkanker	
Anja Veens (61) kreeg in 2011
hormoongevoelige
borstkanker.
Behandeling	
Ze werd borstsparend geopereerd aan haar linkerborst,
kreeg 23 bestralingen, 6
chemotherapiebehandelingen
en 7,5 jaar anti-hormonale
therapie.
Complicatie	De bestralingen hebben
de borstcellen beschadigd
waardoor zij oedeem en
littekenfibrose in de borst
heeft die pijn veroorzaken. Een
lipografting-operatie* in 2015
hielp hier gedeeltelijk tegen.
Anja krijgt nog steeds fysio- en
oedeemtherapie.

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.

‘Het eerste waar ik aan dacht na de diagnose waren mijn kinderen.
Toen mijn vader op zijn 53e kanker kreeg, zagen wij hem als kinderen van de pijn over de grond kruipen voordat hij overleed. Ik wilde
per se dat mijn kinderen dat niet hoefden mee te maken. Bovendien
lijdt mijn inmiddels ex-man aan PTSS waardoor het al gauw om
hem draait. Zelfs de maatschappelijk werker in het ziekenhuis vond
het vooral erg voor hém dat ik ziek was. Nergens ging het over mijn
borstkanker, altijd was iemand anders belangrijker.’
Behoefte aan aanraking
‘Mijn ex-man wilde mijn borst na de operatie niet zien, laat staan
aanraken. Hij wilde helemaal geen intimiteit en seks meer. Al die tijd
werd ik – behalve door mijn kinderen - alleen maar professioneel
aangeraakt, door artsen en therapeuten. Op een dag stond ik onder
de douche, met die geopereerde borst in mijn hand. Dat voelde heel
eenzaam. Toen heb ik, met mijn kale hoofd, een afspraak gemaakt
voor een hoofdmassage bij een heel exclusieve kapper. De massage
was fijn en de gesprekken met de kapper hielpen me toen echt.’
Schort je oordeel op en vraag
‘Tijdens mijn behandelingen was ik een beetje dikker van de chemo, een beetje roziger van de dexamethason [middel tegen bijwer-

kingen van de chemo, red.]; met mijn sjaal goed om mijn hoofd geknoopt zag ik er van buiten prima uit. Maar dat was helemaal niet
hoe ik me voelde. Het is zo belangrijk dat mensen niet oordelen en
gewoon vragen “Hoe gaat het?”. De uitroep “Wat zie je er goed
uit!” doet eigenlijk al de deur dicht om nog iets anders te vertellen.
Met mij gaat het nu best goed. Na dertig jaar expatvrouw geweest
te zijn, werk ik nu tussen allemaal jonge collega’s en als vrijwilliger
bij BVN. In beide functies voel ik me enorm gewaardeerd. Mijn sociale leven is weer leuker, nu nog een man. Dat vind ik lastig. Ik mis
het wel af en toe, de intimiteit. Maar ik ben ook bang dat diegene
schrikt van mijn geopereerde borst.’
Een lijf met een deukje, maar wel mijn lijf
‘Zelf heb ik er ook lang over gedaan om te accepteren hoe het eruit
ziet. Nu kan ik heel bewust in de slaapkamerspiegel kijken. Je ziet
duidelijk dat de ene borst groter is, en er zit een rechthoek in van de
operatie. Maar het is wel míjn borst. Hij hoort bij me. Ik heb er mijn
vier kinderen borstvoeding mee kunnen geven. Ik heb wel moeten
wennen dat ik er weer trots op mag zijn. Afgelopen zomer heb ik voor
het eerst weer een jurk gekocht met een beetje decolleté. In een jurk
heb ik nog steeds een vrouwelijk figuur: met een taille, heupen, billen
en borsten. Dat vind ik mooi aan mezelf.’

Ook bladpartner worden?
Neem dan contact op met Cristina Guerrero, guerrero@borstkanker.nl, directeur BVN
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* Bij lipografting door een plastisch chirurg wordt vet weggehaald uit de binnenkant van het been en ingespoten in de borst. Het wordt gebruikt bij het behandelen van littekens. Ook kan het helpen om de cellen die vocht blijven produceren, te verdringen.
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Wij zijn er voor jou
Alle mensen met borstkanker, erfelijke aanleg daarvoor en hun naasten,
moeten de behandeling, zorg en steun krijgen die bij hen past.
Daar zetten wij ons al sinds 1980 voor in.
Wij beantwoorden vragen, brengen je in contact met lotgenoten, geven de
informatie die je nodig hebt en luisteren naar je verhaal. Wij helpen je op weg
als je belangrijke keuzes moet maken en behartigen je belangen.
Omdat elk van ons gelooft in samen sterk. Omdat jouw welzijn en goede
behandeling ons doel is.
Al 40 jaar zijn wij vraagbaak, praatpaal en troost-schouder.
Wij staan naast je, soms vlak achter je of pal voor je.
Wat je ook nodig hebt. Wij. Zijn. Er.
Steun jij ons ook? Kijk op www.borstkanker.nl/steun-ons

