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Kanker raakt ook de
mensen om je heen
Wat hebben naasten
nodig om vol te houden?
Baby na borstkanker – het kan!
Invloed van de behandeling
op de vruchtbaarheid
Hulp vragen loont
Hulp vragen én aanvaarden is
lastig, maar levert ook veel op

‘Ik had ruimte nodig
om mijn leven weer
vorm
te geven’

Josha Louwerse (45)

Lees het interview met Josha op pagina 24
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Oktober is de maand waarin we stilstaan bij borstkanker in alle facetten; van erfelijke aanleg tot aan uitgezaaide borstkanker. Dit keer
hebben we in ons blad extra aandacht voor naasten. Want kanker, en
familiaire of erfelijke aanleg daarvoor, heb je niet alleen. Het raakt ook
je familie, vrienden en omgeving. Alhoewel elk jaar ruim 17.000 mensen borstkanker krijgen en we als maatschappij ‘gewend’ raken aan
nieuws hierover, komt borstkanker opeens heel dichtbij als iemand die
je kent het heeft. De angst en onzekerheid zijn meteen voelbaar, ook
bij naasten. De grote veranderingen die borstkanker teweegbrengt, de
praktische gevolgen en hoezeer borstkanker iemand uit balans brengt,
je maakt het als naaste allemaal van dichtbij mee. Ook voor mensen die
het bericht krijgen dat ze familiaire of erfelijke aanleg hebben is de impact groot. Hopelijk kunnen wij je helpen door de verhalen en adviezen
van anderen in deze B met je te delen.
In maart ben ik gestart als nieuwe directeur van BVN en sindsdien ervaar ik elke dag hoe ontzettend belangrijk onze vereniging is. Sinds half
maart leven we in een nieuwe werkelijkheid; een maatschappij waarin
onze zorg drastisch is veranderd door COVID-19. Wij hebben de wijzigingen op de voet gevolgd en hebben de belangen voor en van onze
achterban goed zichtbaar gemaakt. In het artikel op bladzijde 6 zie je
wat we precies hebben gedaan.
Ondanks de nieuwe werkelijkheid (waardoor de toekomst veel onzekerder is geworden) en de aangekondigde wijzigingen in de samenwerking met KWF, hebben we onze strategie voor de komende vijf jaar
vastgesteld. Naast focus op een aantal kernthema’s, die in lijn liggen
met de ambities van KWF, is een stabiele financiële basis een groot aandachtspunt. Een samenvatting van onze meerjarenstrategie vind je in
het artikel op bladzijde 32.
Tenslotte staan we in oktober (borstkankermaand) stil bij ons 40-jarig bestaan. Dat doen we door veertig dagen lang aandacht te geven
aan borstkanker en erfelijke aanleg. Na die maand gaat ons werk volop door. Ook de komende jaren blijven we hard nodig als de stem van
mensen met borstkanker en erfelijke aanleg. Wij willen ervoor zorgen
dat de borstkankerzorg zich ook echt richt op de mens achter de ziekte.
Help ons deze doelen te bereiken, blijf ons steunen en voeden. Want
samen zijn wij BVN.

Ontwikkelingen
Monitor Borstkankerzorg
Zoals eerder gecommuniceerd
kan de Monitor Borstkankerzorg
in de huidige vorm niet blijven
bestaan. We hebben afscheid
moeten nemen van het ‘roze lintje’. De vraag naar informatie op
basis waarvan je bijvoorbeeld
bewust voor een ziekenhuis
kunt kiezen blijft echter bestaan.
BVN wil daar ook in blijven
voorzien. Als eerste stap naar
een oplossing hebben we de
Monitor Borstkankerzorg deze
zomer geactualiseerd met als
resultaat een meer ‘afgeslankte’
vorm. Je vindt er nog steeds
informatie over borstkankerzorg
in ziekenhuizen (onder andere
aantal operaties, wachttijden
en soorten directe borstreconstructies).
In samenwerking met ziekenhuizen en andere stakeholders is
het doel de keuze-informatie de
komende jaren uit te breiden.
F www.monitorborstkankerzorg.nl

Oktober Borstkankermaand
3 zalen, 600 bezoekers,
16 sprekers. Informatie, herkenning en contact. Dit waren de
ingrediënten voor ons geplande
jubileumcongres op 21 maart
2020. Onze teleurstelling was
groot toen dit door COVID-19
niet kon doorgaan, maar veiligheid stond voorop. Dat geldt
nu nog steeds. Conclusie: wij
denken dat een feest met onze
vrijwilligers, leden en andere
mensen die ons een warm hart
toedragen dit jaar niet verstandig en haalbaar is. Of dit er op
korte termijn nog komt, zullen
de coronaontwikkelingen ons
moeten leren. Eén ding is zeker:
we maken er in oktober een
pracht van een Borstkankermaand van voor iedereen die
met borstkanker te maken heeft
(gehad) of het kan krijgen. De
hele maand organiseren we
activiteiten of nemen zelf deel
aan (online) activiteiten waar
we actuele informatie verstrekken, verhalen van mensen
met borstkanker en familiaire/
erfelijke aanleg delen, aandacht
hebben voor naasten en nieuwe
ontwikkelingen ontsluiten.
Volledig coronaproof.

Voor in de agenda
F www.borstkankeragenda.nl – voor een overzicht van
activiteiten voor (ex-)borstkankerpatiënten of voor mensen
met een erfelijke/familiaire aanleg voor borstkanker in heel
Nederland.
13 oktober:
webinar uitgezaaide borstkanker
Op dinsdag 13 oktober is er op
onze website een online programma te zien voor mensen met
uitgezaaide borstkanker, naasten
en andere geïnteresseerden. We
praten over onderwerpen waar
je als patiënt vanaf de diagnose
uitgezaaide borstkanker mee te
maken kunt krijgen.

Wat zijn de behandelopties? Hoe
laat je je goed informeren? En
welke impact heeft de ziekte op je
leven? Experts geven toelichting
op de huidige behandelingen
en nieuwe ontwikkelingen. Lees
meer over het programma en
dien alvast je vragen in via
F www.borstkanker.nl/
webinar

Steun jij ons?
Een lidmaatschap kost 35 euro per
jaar. 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.

Met hartelijke groet,

Cristina Guerrero
guerrero@borstkanker.nl
Directeur BVN
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F www.borstkanker.nl voor meer nieuws.
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Houd hoop. Het wordt wel beter. De pijn gaat weer weg. Uitspraken van vrienden, familie en kennissen die je als naaste te horen
krijgt als je een geliefde verliest aan kanker. Ik maakte dit mee bij
het overlijden van mijn moeder en opnieuw toen mijn vader stierf.
Op dat moment kon ik niets met die goedbedoelde uitspraken. Laat
staan dat ik kon nadenken over de periode die ging volgen. Wat
overheerste was een gevoel van machteloosheid, alsof ik alle grip
op het leven was verloren.
Mijn twee broertjes en ik maakten dit mee toen onze moeder in juni
2017 overleed aan borstkanker. Ik was twintig, mijn broertjes achttien en zestien. Een maand later kregen we te horen dat onze vader
kanker had. Opnieuw moesten we hetzelfde, verwoestende traject
door. Hij was nog een jaar bij ons en we hadden geen idee wat er ging
volgen. We waren beide ouders kwijt. Aan hoop durfden we niet eens
meer te denken. We konden alleen maar rouwen en overleven.
Onverwacht was die hoop er na het verlies van onze ouders toch.
Er waren zoveel mensen die om ons geven, ons kunnen opvangen
en willen begeleiden. Juist die dingen waar wij onze hoop in waren
verloren, hielpen zij ons opnieuw te vinden. In korte tijd zijn we op
een andere manier gaan nadenken over ons leven. En hoe zwaar
sommige momenten ook waren, naarmate de tijd vorderde, gingen
we door met ons leven.
Rouw is een deel van ons geworden. De pijn van het gemis is voor
mijn broertjes en mij een signaal van liefde; we hebben veel van
onze ouders gehouden en zij van ons. De hoop dat alles beter
wordt en dat we er sterker uit komen, wordt met de tijd juist alleen maar sterker.
‘Leef je droom, droom niet je leven’, waren de laatste woorden van
onze vader. Nog geen twee jaar na zijn overlijden zijn mijn broers
en ik een periode ingegaan waarin we in de bloei van ons leven zijn.
Mijn ene broer is aan het afstuderen, de andere is net gaan samenwonen; en na een depressie gaat het met mij nu heel goed. Gewoon
door de hoop en het geloof te houden dat het zou beteren. Hoe diep
je ook zult gaan, blijf geloven. Het wordt beter.
over Youcke Laven
Youcke Laven (27) heeft een eigen bureau
voor webdesign en andere digitale diensten. Daarnaast is hij vrijwilliger voor BVN.
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Wij zijn wel/niet naar
elkaar toegegroeid

‘Vanaf de eerste mammografie in 2016 is
mijn man meegegaan naar alle afspraken in
het ziekenhuis. Hij zei: “Alles wat jij doormaakt, wil ik ook doormaken en twee horen
altijd meer dan een.” Onze relatie was al
heel hecht, we zijn 28 jaar getrouwd. Over
het algemeen ben ik meer bezorgd, mijn
man blijft altijd rustig. Hij zei dat we het
maar over ons heen moesten laten komen en
de uitslagen moesten afwachten. We vonden
vrij snel troost en rust in ons geloof en dat
is ook niet meer geweken. Vanuit de kerkgemeente werd er zes weken lang voor ons gekookt. Iedere avond kwam iemand een pan
eten brengen. Dat was echt fantastisch, we
voelden ons gedragen. Mijn ziekte werd ook
benoemd in de kerkdienst, dat was een grote
steun, ook voor mijn man en kinderen.
Borstkanker is een zwaar pakket. Er is veel
angst en spanning en daarom is het belangrijk om te blijven praten met elkaar. Je moet
samen je weg hierin vinden en alles een plek
geven. Mijn man en ik hebben gedurende
mijn behandeltraject veel gepraat, dat had ik
echt nodig om alles te verwerken. Ook is het
belangrijk dat je partner vooral zijn eigen
ding blijft doen. Ik merkte dat sporten voor
mijn man een uitlaatklep was, waardoor hij
mij weer beter kon ondersteunen.
Helaas kamp ik nog steeds met de late gevolgen van de chemo- en hormoontherapie.
Ik heb veel last van neuropathie, mijn rechterhand slaapt altijd, ik heb een brandend
gevoel in mijn handen en ik heb oedeemtherapie voor mijn arm. Daardoor ben ik afgekeurd en kan ik helaas niet meer werken.
Twee jaar na de diagnose hebben mijn man
en ik samen besloten om een kleiner huis te
kopen. Niet alleen vanwege mijn lagere inkomen, maar ook omdat ik het huishouden
en het onderhoud van de tuin niet meer aankon. Mijn man neemt de zwaardere huishoudelijke taken voor zijn rekening. Ook in de
periode na alle behandelingen krijg ik nog
ontzettend veel steun van hem.’

Tekst: Esther Smid ~ Foto’s: Teska Overbeeke
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Onze relatie was al heel hecht
Naam: Gerrita ten Hoven-Werkman
Leeftijd: 50 jaar
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We groeiden steeds verder uit elkaar
Naam: Sonja de Keijzer-Spek
Leeftijd: 48 jaar

‘Het is belangrijk om met
elkaar te blijven praten’

‘Ik was 39 toen ik in 2011 de diagnose triplenegatieve borskanker kreeg. Ik woonde
met mijn dochter en zoon (toen 12 en
10) net een paar weken samen met mijn
nieuwe partner. We reageerden totaal
verschillend op de diagnose. Ik was lamgeslagen. Het drong niet door. Ik was totaal verdoofd… Op weg naar huis kregen
we ruzie. Mijn partner vond dat ik hem
buitensloot, dat ik moest praten, mijn
emoties met hem moest delen. Maar ik
wist niet eens wat ik voelde, ik had behoefte aan rust en ruimte om alles op
mijn eigen tempo te verwerken. Gedurende mijn ziekteproces bleef ik continu het
gevoel houden dat ik het niet goed deed.
Ik begon aan mezelf te twijfelen, voelde
me kwetsbaar en onzeker en trok mezelf
steeds meer terug. Mijn partner luisterde
niet naar mijn behoeften en bleef mij verwijten maken dat ik niks deelde met hem.
Ik liep op mijn tenen. Ik wilde mezelf niet
verloochenen, maar om ergere ruzies te
voorkomen zei ik niet altijd wat ik dacht.
We konden elkaar emotioneel totaal niet
steunen.
Op een gegeven moment sprak ik erover
met een maatschappelijk werker in het
ziekenhuis. Langzaamaan kwam ik in opstand. Wie dacht mijn partner wel dat hij
was om mij te vertellen hoe ik met borstkanker hoorde om te gaan? Waarom liet ik
mezelf zo naar beneden halen? Toen alle
behandelingen achter de rug waren, ben
ik uiteindelijk bij hem weggegaan.
Door alle ellende die ik achter de rug heb,
weet ik nu heel goed waar het om draait
in het leven. In een intensief traject als
borstkanker is openheid en eerlijkheid het
allerbelangrijkst. Vanaf het begin voelde
ik dat dat er niet was tussen ons. De lessen die ik geleerd heb, hebben mij veel gebracht. Ik weet nu dat ik dicht bij mezelf
moet blijven. Ik heb geleerd mijn grenzen
aan te geven en voor mezelf op te komen.
Twee jaar geleden ben ik getrouwd met
mijn huidige man, die ik in 2016 ontmoette. In hem heb ik gelukkig alles gevonden
dat ik toen gemist heb.’

van Borstkankervereniging Nederland
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Borstkankerzorg in
tijden van corona
Sinds maart heeft het coronavirus Nederland in zijn
greep en een enorme invloed op ons leven. Zeker ook
op mensen met (borst)kanker of erfelijke aanleg. Waar
zij eerst nog gewoon naar het ziekenhuis konden
voor hun behandeling, screening of operatie, zaten
zij opeens in onzekerheid. Bij Borstkankervereniging
Nederland/Oncogen zetten we alle zeilen bij om onze
achterban van goede informatie te voorzien en de
kwaliteit van de borstkankerzorg – die opeens helemaal anders verliep – goed in de gaten te houden.
Tekst: Redactie BVN ~ Illustratie: monki / Noun Project

We zaten bij BVN* vol in voorbereiding
van ons jubileumcongres op 21 maart toen
COVID-19 ervoor zorgde dat dit niet kon
doorgaan. Als alternatief bedachten we een
speciale uitzending over veertig jaar Borstkankervereniging Nederland, veertig jaar
borstkankerzorg en de toekomst daarvan.
Razendsnel antwoord
Ook al zat het team van BVN thuis, samen
met onze vrijwilligers werkten we stevig
door om mensen die vragen hadden over
COVID en borstkanker te woord te staan.
Om de juiste informatie te kunnen delen,
legden we contact met het Nationaal Borstkankeroverleg Nederland (NABON). Door
dagelijks contact met deze zorgprofessionals, konden we razendsnel antwoord geven op vragen vanuit onze achterban. Uit
deze samenwerking kwamen ook een speciale pagina op onze website met vragen en
antwoorden en een live-uitzending voort
waarin kijkers rechtstreeks vragen aan
NABON-deskundigen konden stellen.
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BVN-project

Continu vinger aan de pols
Samen met onze patient advocates – die actief zijn in 43 ziekenhuizen – constateerden
wij eind april dat er grote verschillen waren
tussen ziekenhuizen, huisartsen en gespecialiseerde poli’s. Niet iedereen kreeg de zorg
die ze verwachtten. Wij brachten deze boodschap over aan ziekenhuizen, beroepsgroepen
en zorgverleners en spraken met hen over
oplossingen. In april werd het NABON COVID19-consortium opgericht. Met zorgverleners en onderzoekers sloegen we de handen
ineen om de impact van de COVID-19-crisis
op de borstkankerzorg in kaart te brengen, te
monitoren en evalueren. Daarbij is onder meer
hard gewerkt aan scenario’s hoe om te gaan
met een mogelijke tweede golf.
Halvering diagnoses borstkanker
Naast nauw contact met het NABON, was er
ook nauw contact met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Elke donderdag
bespraken we met hen het nieuwste aantal
borstkankerdiagnoses, dat stevig daalde.
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Deels werd de halvering veroorzaakt door
het stopzetten van het bevolkingsonderzoek
borstkanker, maar we zagen ook dat mensen
die een verandering voelden of zagen aan hun
borst veel minder naar de huisarts gingen óf
dat huisartsen minder mensen doorstuurden
naar het ziekenhuis. Op ons verzoek deed het
IKNL via het Nederlands Huisartsen Genootschap een beroep op huisartsen om mensen
bij verdenking van borstkanker vooral door te
sturen naar de mammopoli.
Gesprek staatssecretaris
We blijven de impact van corona op onze achterban volgen. Zo hadden we in juli een gesprek met staatssecretaris Paul Blokhuis van
VWS over de opstart van het bevolkingsonderzoek. Wij hoorden nog steeds dat de zorg
in lang niet alle ziekenhuizen op het oude niveau was. Wat kon er worden gedaan aan de
wachtlijsten? Daarnaast pleitten we ervoor dat
vrouwen beter werden geïnformeerd over dat
het even kon duren voordat zij werden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek. In juli
presenteerden we de uitkomsten van onze
enquête via B-force naar de effecten van de
coronacrisis. Deze bevestigden dat we er nog
niet zijn. Bij zes op de tien (58%) deelnemers
zorgde de coronacrisis voor veranderingen in
het behandel-, controle- of afsprakentraject en
grofweg de helft ervaarde problemen met deze
aanpassingen.
Vol spanning wachten we af wat het najaar
ons brengt. We blijven hoe dan ook opkomen voor jouw belangen. Ook in moeilijke
tijden, juist dan.

Meer weten
De jubileumuitzending over 40 jaar BVN en de
live-uitzending over borstkanker en corona staan
op ons YouTube-kanaal
F www.youtube.com/
BorstkankerverenigingNederland
De meest gestelde vragen en antwoorden
over borstkanker en corona vind je op
F https://bit.ly/QAcorona
Meer informatie over het NABON COVID19consortium staat op F https://bit.ly/Nabon
Via B-force vroeg BVN naar de ervaring met de
borstkankerzorg tijdens de coronacrisis
F www.bforce.nl/nl/wat-zijn-jouwervaringen-met-de-gevolgen-van-decoronacrisis-bij-borstkanker-erfelijke-aanleg
* BVN is BVN en Oncogen
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Pareltjes
In deze rubriek vind je mooie initiatieven en leuke spullen.
Deze keer met extra aandacht voor naasten.
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1 Hulp nodig bij re-integratie?
Kort na het afronden van de behandelingen vanwege
kanker hebben de meeste mensen behoefte om te
weten wat hun kansen zijn op een succesvolle reintegratie. Het valt niet mee om dat goed op een rijtje
te krijgen. Re-turn ontwikkelde een tool die kan helpen
om te bepalen of daar hulp bij kunt gebruiken, of dat je
het eigenlijk allemaal best onder controle hebt.
De keuzehulp is gratis. Je vindt hem op
F https://re-turn.nl/keuzehulp/
2 Steun voor gezinnen
Brigitte Bruin is coach en trainer bij kanker.
Zij begeleidt al jaren vrijwillig voor BVN de
gespreksgroepen ‘Uitgezaaide borstkanker’. Met
haar bedrijf Kasam - kanker heb je samen - biedt
zij gezinnen concrete handvatten, zodat alle
gezinsleden in een moeilijke periode betrokken
kunnen blijven bij elkaar en misschien zelfs dichter tot
elkaar komen. F www.kasam.eu

van Borstkankervereniging Nederland

3 Wat is lachen?
Sytske van Koeveringe (1988) hield al lang een
lachlogboek bij. Toen zij het grote nieuws over een
tumor in haar borst hoorde, greep zij automatisch
terug naar haar ‘lacharchief’ en zag dat lachen een
weldadig contrast vormt met de wreedheid van een
tumor. In Dag nacht licht toch wisselt zij een essay
over de lach af met onder meer een dialoog van
twee artsen die een biopt afnemen, een opsomming
van wat allemaal groter, kleiner of precies 2,2
centimeter is en een brief aan haar tumor,
waarin ze hem uitnodigt voor een etentje.
De Bezige Bij, €21,99.
4  
Zorgenpoppetje
Ouders van kinderen in bergdorpen in Guatemala
leggen onder het kussen van hun kinderen één
of meerdere worry dolls. Als de kinderen
slapen nemen de poppetjes de zorgen bij
de kinderen weg. Werkt vast ook voor de
zorgen van moeders, vaders, vrienden en
iedereen die het nodig heeft. Een poppetje
van 5cm kost € 1. F www.eenbeetjegeluk.nl
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Kaal haar-Klaar
Je overleeft kanker, en dan? Léés Kaal Haar van
Willy Broekstra. Je overleeft kanker, maar verliest
ondertussen je lief aan dezelfde ziekte. Léés Klaar
van dezelfde auteur. Samen vormen beide titels
een rauw én poëtisch verhaal: intens grappig,
intens verdrietig. Vooral een ode aan de liefde voor
elkaar en voor het leven. Willy Broekstra & Paul
Peijnenburg, uitgegeven in eigen beheer. Bestellen
via F kaalhaar.klaar@gmail.com. € 19,50 incl.
verzending. € 5 van ieder verkocht boek gaat naar
het Kanker Researchfonds van het UMCG.
6 Zacht voor je ziel
Dit comfortabele lavendel oogkussen is heerlijk om
even te relaxen na een onrustige dag of voor het
slapengaan. De oogkussens zijn handgemaakt in
Nederland van luxe, zachte stoffen. Ze zijn gevuld
met biologische lavendel en biologisch lijnzaad.
€ 24,95, F www.kusalagifts.nl

B-jubeld
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Ongeveer een vijfde van alle vrouwen met borstkanker is in de vruchtbare leeftijd. Vrouwen in deze fase van hun leven zullen zich dan afvragen of ze nog kans
hebben om na de behandeling kinderen te krijgen. Het antwoord op die vraag
hangt sterk af van de leeftijd van de vrouw en de behandeling die ze moet
ondergaan, maar is niet op voorhand nee. Arts-onderzoeker Michelle van den Berg
en gynaecoloog Ina Beerendonk van het Radboudumc in Nijmegen schetsen de
keuzes en mogelijkheden waarmee betrekkelijk jonge vrouwen met borstkanker geconfronteerd worden.  
Tekst: Huup Dassen ~ Beeld: Deborah van der Schaaf

Borstkanker en
kinderwens
hoeven elkaar niet
uit te sluiten
F

8 de medische les
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Deborah van der Schaaf over
haar illustratie:
Voor de illustratie moest ik denken
aan de ‘Venus van Willendorf’, een
(iconisch) vruchtbaarheidsbeeldje
uit ± 22.000 v Chr. Waarschijnlijk is
het een hoogzwangere vrouw, misschien zelfs vanuit het perspectief
van de (zwangere) maakster zelf:
ze zag zichzelf van bovenaf en
maakte na wat ze zag - daarom
zijn alle proporties vrij overdreven
weergegeven.

B

eide artsen maken zich sterk voor jonge vrouwen met kanker
en zijn vooral bezig met de vraag of zij na de borstkankerbehandeling nog wel kinderen kunnen krijgen. ‘Jonge vrouwen
kunnen onvruchtbaar worden door de behandeling die ze krijgen’,
legt Michelle van den Berg uit. ‘Het is nodig om vrouwen nog voor de
behandeling start hierop te wijzen, maar ook op de mogelijkheden
die er zijn om na de behandeling alsnog een kind te kunnen krijgen.
Helaas wordt niet iedere jonge vrouw daarover geïnformeerd. Dat
moet wel, wil de vrouw hierin zelf een keuze kunnen maken.’ Dat
is op initiatief van gynaecoloog Ina Beerendonk ook opgenomen in
de borstkankerrichtlijnen. Daarin staat ook dat als een vrouw een
vruchtbaarheidsbehandeling wil, zij moet worden doorverwezen
naar een gynaecoloog. Er wordt vaak haast gemaakt om met de behandeling tegen borstkanker te starten, maar het is belangrijk om bij
dit onderwerp stil te staan en zo nodig een verwijzing te regelen. De
tijd om de juiste afweging te maken zonder dat het de borstkankerbehandeling benadeelt is er vaak wel.
‘Uiteindelijk is het een zaak van de primaire behandelaars of het gesprek aangegaan wordt of niet’, stelt Beerendonk. Zij houdt hierover
al geregeld presentaties bij verschillende organisaties van specialisten om ze van de noodzaak hiervan te overtuigen. ‘Je blijft toch afhankelijk van de specialist die het gesprek met de patiënt voert’, zegt
ze. Maar als patiënt kun je er natuurlijk ook zelf naar vragen.
Het is Beerendonks ervaring dat vrouwen vaak verrast reageren als
je vóór de kankerbehandeling over hun vruchtbaarheid en kinderwens begint. ‘Vrouwen zijn zo gefocust op het feit dat ze kanker hebben, dat ze helemaal niet aan de toekomst denken. Als ze erachter
komen dat hun vruchtbaarheid op het spel kan staan, moeten ze in
korte tijd zwaarwegende beslissingen nemen in een periode waarin ze misschien ook denken dat ze wel eens dood zouden kunnen
gaan. We zien ook dat vrouwen vaak opgelucht zijn als ze merken
dat er toch mogelijkheden zijn om de kans te vergroten dat ze na
de kankerbehandeling alsnog kinderen kunnen krijgen. Ook als ze
op dat moment nog geen uitgesproken kinderwens hebben. Wat dat
betreft is het belangrijk dat vrouwen goed geïnformeerd zijn en een
goede keuze kunnen maken. Dat blijkt positief voor hun kwaliteit
van leven na hun genezing.’

Chemotherapie en hormonen
Voor vrouwen met borstkanker is vruchtbaarheid vooral een probleem
als zij in aanmerking komen voor chemotherapie of hormonale therapie. Chirurgie en radiotherapie beïnvloeden de vruchtbaarheid niet.
Voor zover nu bekend, lijkt immunotherapie geen invloed te hebben,
maar helemaal zeker is dat niet.
Chemotherapie zorgt ervoor dat het aantal eicellen in de eierstokken
versneld afneemt. Bij hun geboorte hebben vrouwen alle eicellen die
ze in hun leven zullen produceren al in onrijpe vorm in hun eierstokken. In hun vruchtbare jaren neemt het aantal eicellen geleidelijk af en
chemotherapie versnelt dit proces. Als een gezonde vrouw in de overgang komt, is zij onvruchtbaar geworden. Bij chemotherapie slinkt de
voorraad eicellen sneller en komt een vrouw dus vroeger in de overgang. Hoe snel dat gaat hangt af van de soort chemo, de dosis en de
leeftijd waarop met de behandeling wordt begonnen. Vrouwen onder
de dertig behouden doorgaans nog een goede eicelvoorraad en hebben
nog een goede kans om zwanger te worden. Dat is anders voor vrouwen die de veertig gepasseerd zijn.
Een antihormonale therapie tast op zich de vruchtbaarheid niet aan,
maar maakt het wel onmogelijk om zwanger te worden. Na het staken
van de hormoonbehandeling start de menstruele cyclus vaak geleidelijk weer op. Een probleem is wel dat deze therapie vijf tot tien jaar gevolgd moet worden. Een zwangerschap wordt mogelijk als een vrouw
in de tussentijd niet in de overgang is gekomen. Dat kan echter niet
bepaald worden tijdens de antihormonale therapie. Vrouwen zijn dus
al wat ouder als ze na afloop hun kinderwens kunnen realiseren. Dat
maakt de kans op een kindje kleiner. Wel heb je soms de mogelijkheid
om tijdelijk te stoppen met de antihormonale therapie om te proberen
zwanger te worden.
Doorgaans adviseren artsen om na de primaire behandelingen twee
jaar te wachten om zwanger te worden omdat het risico om opnieuw
kanker te krijgen in die eerste twee jaar het grootst is. De zwangerschap zelf verhoogt het risico om weer kanker te krijgen overigens
niet. Wat betreft chemotherapie wordt een jaar wachttijd aangehouden in verband met het risico van aangeboren afwijkingen bij het kind.

‘Vrouwen zijn vaak opgelucht
als ze merken dat er toch
mogelijkheden zijn om de
kans te vergroten dat ze na
de kankerbehandeling alsnog
kinderen kunnen krijgen’
Drs. Michelle van
den Berg
Foto: Radboudumc
Nijmegen
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Opties
Vrouwen met borstkanker die de kans willen vergroten dat ze toch
nog kinderen kunnen krijgen na de kankerbehandeling(en) hebben
diverse keuzemogelijkheden. Elk daarvan heeft voor- en nadelen.
Geen enkele biedt de garantie dat de vrouw ook daadwerkelijk
zwanger wordt, maar ze verhogen wel de kans op een zwangerschap.
Van den Berg en Beerendonk zetten de mogelijkheden op een rijtje
(zie ook kader Keuzehulpen op pagina 12).

Niets doen
Dit is vooral een optie voor vrouwen die op het moment
van de behandeling geen hele grote kinderwens hebben
of er geen moeite mee hebben om af te wachten wat er
gebeurt. Zij kunnen zich dan volledig op de kankerbehandeling concentreren. Niet iedereen wordt onvruchtbaar door de behandeling(en), zeker niet altijd blijvend.
Maar het kan gebeuren. Bij vrouwen onder de dertig
leert de ervaring dat het risico om na de behandeling onvruchtbaar te zijn kleiner is dan dertig procent.

Eicellen invriezen
Deze optie is beschikbaar voor vrouwen tot 42 jaar waarbij de tumor niet zo bedreigend is en het dus medisch
verantwoord is om even te wachten met de kankerbehandeling. De hele procedure duurt ongeveer twee weken. Het winnen van de in te vriezen eicellen gebeurt via
hormonale stimulatie waardoor meerdere onrijpe eicellen versneld rijpen en met een inwendige punctie via de
vaginawand ‘geoogst’ worden, ongeveer zoals dat bij een
ivf-behandeling gebeurt. Gemiddeld worden tien rijpe
eicellen ingevroren, die later ontdooid en bevrucht weer
teruggeplaatst kunnen worden. De kans dat op deze manier een zwangerschap ontstaat is ongeveer 35 procent.
Die kans neemt sterk af als de vrouw de 35 gepasseerd
is. De behandeling heeft geen invloed op de borstkanker.
Wel bestaat een zeer kleine kans op het zogeheten hyperstimulatiesyndroom, een overprikkeling van de eierstokken die ertoe kan leiden dat de kankerbehandeling
uitgesteld moet worden. Ook vrouwen zonder (vaste)
partner kunnen hun eicellen laten invriezen.

Embryo’s invriezen
Deze optie is beschikbaar voor dezelfde groep vrouwen
die ook hun eicellen kunnen laten invriezen. Een extra
eis is dat zij een vaste partner hebben, want zijn zaad
wordt gebruikt voor het bevruchten van de opgewekte
eicellen. Een belangrijk verschil met het invriezen van
eicellen is dat de embryo’s niet gebruikt mogen worden
als de relatie met de partner is beëindigd. Het opwekken
van eicellen gebeurt op dezelfde manier als wanneer ze
onbevrucht zouden worden ingevroren. De bevruchting
vindt plaats door in het laboratorium een zaadcel in de
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eicel te injecteren. Gemiddeld worden vier embryo’s ingevroren. Deze kunnen op een geschikt moment worden teruggeplaatst in de baarmoeder. Per ingevroren
embryo is de kans op een zwangerschap 15 tot 20 procent. Als vier embryo’s zijn ingevroren is de kans op een
zwangerschap ongeveer 30 procent. Ook hier geldt net
als bij het invriezen van eicellen dat de kans op succes
sterk afhangt van de leeftijd van de vrouw. Beerendonk:
‘Ik zeg vaak tegen de mensen: zie het als een reservebank. Kijk eerst of je nog vruchtbaar bent en zwanger
kunt worden. Maar als duidelijk is dat je onvruchtbaar
bent, dan kun je altijd nog terugvallen op je ingevroren
embryo’s.’

Eierstokweefsel invriezen
Deze optie is vooral geschikt voor vrouwen jonger dan
35 jaar die een hoog risico hebben om onvruchtbaar te
worden door de kankerbehandeling en voor wie geldt dat
de behandeling snel moet kunnen beginnen. Tijdens een
kijkoperatie onder narcose wordt, via kleine sneetjes in
de buik, één eierstok of een deel daarvan weggehaald.
De eierstok wordt vervolgens in kleine reepjes gesneden
die worden ingevroren. Deze kunnen na afloop van de
kankerbehandeling worden ontdooid en teruggeplaatst.
In 80 procent van de gevallen herstelt zich de normale
eierstokfunctie. Ook bij deze behandeling is de kans op
een zwangerschap ongeveer 30 procent. De behandeling
is deels nog experimenteel. Dat geldt vooral voor wat de
beste manier is om het weefsel of de intacte eierstok terug te plaatsen. Een bijzonder aandachtspunt is dat de
uitgenomen eierstok kankercellen kan bevatten, ook al
lijkt de primaire tumor niet uitgezaaid. Die zijn moeilijk
op te sporen en te verwijderen terwijl het essentieel is dat
het weefsel bij terugplaatsing kankervrij is.

Werking eierstokken onderdrukken met hormonen
Tijdens de chemotherapie is een behandeling mogelijk
met hormonen die tijdelijk de werking van de eierstokken onderdrukken. Dit kan de eierstokken beschermen tegen de schade van de chemotherapie. De behandeling leidt op zichzelf niet tot een hogere kans op
zwangerschap, maar verkleint de kans dat een vrouw
vervroegd in de overgang komt. Het is een behandeling waar nog veel onduidelijkheid over is. Wel duidelijk is dat ze veilig is in die zin dat vrouwen die deze
hormoonbehandeling ondergaan dezelfde kans hebben om de kanker te overleven als vrouwen die de behandeling niet krijgen. Deze behandeling kan plaatsvinden in combinatie met het invriezen van eicellen of
embryo’s. Een nadeel is dat het onderdrukken van de
eierstokken gepaard gaat met overgangsklachten zoals
opvliegers, stemmingsstoornissen, hoofdpijn, verminF
derd libido en vaginale droogheid.
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‘Niet iedereen wordt onvruchtbaar
door de behandelingen, zeker
niet altijd blijvend. Maar het kan
gebeuren’

Onderzoek
Alle voorgaande opties hebben gemeen dat ze een behoorlijke kans,
maar geen garantie, geven op een zwangerschap. Vooral vrouwen
jonger dan 35 jaar profiteren ervan. Op diverse plaatsen lopen
onderzoeken die erop gericht zijn de kansen op zwangerschap te
vergroten en de gebruikte technieken te verbeteren. ‘Op landelijk
niveau is er een trial geweest om na te gaan wat voor borstkankerpatiënten de veiligste manier is om door stimulatie eicellen
te oogsten’, vertelt Van den Berg. ‘Daarnaast is de aanpak van de
hormonale stimulatie om eicellen te winnen voor kankerpatiënten
aangepast’, vult Beerendonk aan, ‘zodat de kans op complicaties
kleiner wordt. Deze kunnen immers ertoe leiden dat de chemotherapie moet worden uitgesteld.’ In het Radboudumc loopt ook
een onderzoek naar een manier om eierstokweefsel zo nodig kankervrij te maken. Ook het zo veilig mogelijk terugplaatsen van dit
weefsel wordt onderzocht.
Daarnaast wordt bijgehouden hoe de zwangerschappen die zijn
ontstaan verlopen. ‘Als na de hierboven geschetste vruchtbarheidsbehandelingen een zwangerschap ontstaat, eindigt die helaas iets
vaker in een miskraam dan bij een normale zwangerschap. De kinderen die wel ter wereld komen zijn echter normaal gezond. Aangeboren afwijkingen als gevolg van de kanker of de kankerbehandeling komen niet vaker voor’, meldt Beerendonk.

Dr. Ina Beerendonk
Foto: Radboudumc Nijmegen

Behoefte aan meer informatie?
F www.borstkanker.nl/behoud-van-

vruchtbaarheid
F w ww.oncogen.nl - website van BVN over

mogelijke familiaire/erfelijke aanleg
en borstkanker
F w ww.nnf-info.nl – site van het Neder-

lands Netwerk Fertiliteitspreservatie
(SIG-NNF) – het NNF kan je verwijzen
naar gespecialiseerde artsen
F w ww.freya.nl – vereniging voor mensen

met vruchtbaarheidsproblemen
F w ww.jongborstkanker.nl – Stichting Jong

Borstkanker is er voor en door jonge
vrouwen met borstkanker
F w ww.aya4.net – platform voor jonge

mensen en jongvolwassenen met kanker
F w ww.borstkankerenkinderwens.nl
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Keuzehulpen
Michelle van den Berg heeft samen met een groot aantal betrokkenen
digitale keuzehulpen ontwikkeld waarin voor iedere soort kanker die
kan voorkomen in de vruchtbare leeftijd de beschreven opties verder
worden uitgewerkt. Borstkankervereniging Nederland droeg vanuit
patiëntenperspectief hieraan bij. De keuzehulpen worden nu getest
en worden in 2021 openbaar. Deze vind je dan onder andere in het
overzicht op www.borstkanker.nl/online-ondersteuning.
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‘Je beseft
ineens hoe
kwetsbaar
je bent’

Onzekere toekomst
In juni 2020 kregen Marita (57) en haar man Peter (60) te horen dat Peter
borstkanker heeft. Ze proberen niet te ver vooruit te kijken. ‘We doen het stap voor stap’,
zegt Marita. ‘En ondertussen proberen we te blijven genieten met elkaar.’
Tekst: Esther Smid ~ Foto: Anneke Hymmen

‘Peter en ik zijn al meer dan twintig jaar heel gelukkig samen. We
hebben het zo fijn met elkaar. De diagnose borstkanker heeft ons
leventje op z’n kop gezet. Zo onwerkelijk… Ik ben behoorlijk zenuwachtig over hoe dit allemaal verder gaat. Wat voor leven gaan we
tegemoet? Wordt hij weer gezond? Komt de kanker ooit terug? De
onbevangenheid is weg, je beseft ineens hoe kwetsbaar je bent.
Mijn grootste angst is om hem te verliezen.
Peter is zelf redelijk rustig en zegt dat het wel goed komt. Toch
merk ik dat hij niet lekker in zijn vel zit. Ik houd goed in de gaten
hoe het met Peter en onze kinderen gaat. Onze dochter (22) is redelijk rustig, maar onze zoon (25) is zorgelijker van aard. Ik voel me
verantwoordelijk voor hoe het met hen gaat. Je wil ze geborgenheid
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en veiligheid bieden, maar wat de toekomst brengt is nu onzeker.
We zijn altijd een hecht gezin geweest, waarin we open met elkaar
praten. Ik denk dat we dit aan kunnen met z’n vieren. Natuurlijk
probeer ik me flink te houden, maar de emoties en tranen zitten
hoog. Gelukkig kunnen we er goed over praten samen.
Twee weken na de diagnose heeft Peter een borstamputatie gehad.
Nu wachten we op de uitslag van de poortwachtersklier, die bepaalt
of er nog chemotherapie nodig is. Ik ben doodmoe van alle spanning. De onzekerheid vreet aan ons. Ik houd me vast aan alle mensen die het overleven. Het is geen leuk traject, maar ik hoop dat ook
Peter beter wordt. Als daar chemotherapie voor nodig is, dan slaan
we ons daar samen doorheen.’
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Hoe is dat eigenlijk, als naaste
van iemand met borstkanker?
Wat moet je zeggen en doen?
Wat wil je bespreken en wat laat
je rusten? We vroegen het drie
naasten: een zoon, een collega
en een moeder.
Tekst: Liesbeth Dam, Carla Kortleven, Vic Willems ~
Foto’s: privé ~ Illustratie: Van Lennep
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Vic Willems, zoon van Ellen

Doe wat je leuk vindt
Maar dat deed je al
Maar nu nog net iets meer
Kijk je ogen uit
Beleef een avontuur
Geniet zolang het duurt

H

oe het nou voor mij is om een moeder te hebben met uitgezaaide borstkanker? Eens in de zoveel tijd komt die vraag
langs. Ik voel het vaak al aankomen voordat iemand de
vraag gesteld heeft. En toch heb ik nooit echt een antwoord klaar.
Mijn eerste gedachte is meestal: Maar het draait toch niet om mij?
Ik ben niet degene die ziek is, die doodgaat. Ik ben niet degene die
“zielig” gevonden moet worden in deze situatie. Meestal antwoord ik
iets in de trant van ‘het is niet makkelijk, maar we maken er het beste
van’. En eerlijk gezegd is dat een antwoord dat niet zoveel betekent.

Er valt niet te zeggen
Hoe lang we nog hebben
We worden gedwongen
om dapper te zijn
Want alles eindigt
Echt veel te vroeg
En daar valt niks aan te doen
Maar jij kijkt verder
En ziet het beste
Door al het donker heen

Mijn moeder en ik praten zelden lang over onze gevoelens. Ik denk
gewoon omdat we dat vroeger ook nooit heel veel gedaan hebben.
Wel af en toe, over de belangrijke dingen, maar het zat nooit helemaal in onze routine. Nu, zo’n drieënhalf jaar na de diagnose, zijn
we goed geworden in ‘het is niet anders’ en praten over de praktische
dingen. Medicijnen, erfenissen, belastingen, wat ik moet doen mocht
het ooit ineens heel snel heel slecht gaan. Gevoelens in liedjes zetten is voor mij makkelijker dan het direct tegen iemand zeggen. Ik
weet dat mijn moeder mijn liedjes luistert en dat ze weet wanneer het
over haar gaat, dus ik vind dat het telt. Een half jaar na de diagnose
schreef ik het lied rechts in het kader.
Een aantal maanden geleden ging mijn moeder door een heel zware
periode. Toen vroeg ze me of ik eigenlijk wel wilde dat ze nog lang
zou leven. ‘Natuurlijk’ antwoordde ik, verbaasd, maar blijkbaar was
het niet ‘natuurlijk’. Blijkbaar moest ze het vragen, blijkbaar is het
door bepaalde dingen die haar zijn overkomen niet meer vanzelfsprekend dat mensen dat willen. Blijkbaar had ik het nog nooit letterlijk
gezegd. Sindsdien doe ik beter mijn best. Om meer te praten over wat
ik voel, wat ze voor me betekent, en hoe deze hele situatie is voor mij.
Het is zelden een groots, overheersend verdriet. Het is meer het
soort verdriet dat in je achterhoofd zit. Het treedt niet vaak op de
voorgrond, maar echt weg is het ook nooit. Een constante subtiele
spanning, dat de dood niet zo lang op zich laat wachten als je hoopt.
In essentie is dat voor ons niet anders dan voor iedereen. Je weet niet
hoe of wanneer, maar dat we doodgaan, daar valt weinig tegenin te
brengen. Ik denk dat het voor ons tastbaarder is. Je wordt je in één
klap bewust hoe fragiel het allemaal is. En misschien (of durf ik te
zeggen: waarschijnlijk?) hebben we nog meerdere lange jaren voordat het zo ver is. Maar de kennis dat dat niet zomaar nog twintig jaar
zou kunnen zijn blijft toch ergens knagen. Ik merk dat het duidelijkst
aan mijn moeder bij de grote beslissingen. De langetermijnplannen.
Dat daar toch altijd stiekem de vraag komt kijken: Zou ik zo lang nog
leven? Over drie maanden, een jaar, drie jaar?

van Borstkankervereniging Nederland

Er zijn geen regels
Er is geen beleid
Maar jij laat me zien
hoe ik dapper kan zijn

De laatste maanden zijn we vaak samen naar huizen wezen kijken.
Mijn moeder heeft besloten dat ze nu in Utrecht gaat wonen - ruim
dertig jaar nadat ze er wilde gaan studeren, maar uitgeloot werd. Pas
heeft ze een huis gevonden, zes minuten lopen van mij, en binnenkort begint het grote verhuizen. Ik ben mee geweest naar de meeste bezichtigingen. Het was voor haar duidelijk dat ze niet alleen een
huis wil waar zij voorlopig in kan wonen, maar dat ik daar ook zou
kunnen wonen wanneer zij er niet meer is. Nadenken over een toekomst die misschien nog wel heel ver weg is én waarin mijn moeder
er niet meer is, dat gaat me eigenlijk iets te ver. Dus ik versimpel het
naar: Vind ik dit een leuk huis? En het huis dat ze gekocht heeft vind
ik een leuk huis. Dat is genoeg. De toekomst gaat nog genoeg mooie
of moeilijke dingen met zich meebrengen. Dat zien we dan wel weer.
Voor nu maken we er het beste van.

Op www.vicwillems.nl kun je het bovenstaande
en andere liedjes van Vic beluisteren.
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‘Ik luister naar
haar verhalen zonder
te zeggen “Ik snap wat
je voelt”’

Carla Kortleven, collega van Ilona

M

et de diagnose bij mijn collega Ilona dendert borstkanker
ook mijn leven binnen. We staan al zeker twaalf jaar samen voor groep acht, als zij drie jaar geleden ziek wordt.
Ik schrik me kapot, totdat ik me realiseer dat één op de zeven vrouwen borstkanker krijgt. We zijn op onze school met 23 vrouwen. Dat
iemand van ons het krijgt, is dus eigenlijk helemaal niet zo gek. Ik ga
fulltime werken om Ilona’s uren op te vangen en heb zo nu en dan
best wel behoefte aan overleg met haar. Kan ik dat maken? Ze zit
ziek thuis en heeft genoeg aan haar hoofd. Zit ze wel te wachten op
nieuws van school? Ik wil haar ook niet tekort doen en besluit het
maar gewoon met haar te bespreken. Gewoon direct zijn, net als altijd. Dat ze borstkanker heeft, verandert dat niet opeens.
Ilona vindt het fijn om op de hoogte te blijven. We spreken af dat ik
van alles en nog wat aan haar doorstuur. Als ze geen zin heeft om te
reageren doet ze dat gewoon niet. Op momenten dat ze zich goed
voelt, vraag ik advies over leerlingen. Ze gaat gewoon mee op kamp
en na haar eerste chemokuur is ze ’s middags nog aanwezig bij een
honkbaltoernooi. Zij vindt het fijn om betrokken te blijven. Het bezorgt haar afleiding. Ik waardeer het ontzettend om als vanouds te
kunnen sparren.
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Carla (links) en Ilona.

Het is soms best lastig als naaste; wat moet je zeggen en doen? Ik besluit te doen wat mijn hart me ingeeft. Met de klas maak ik geregeld
een kaart voor haar. Ik stuur hartjesballonnen, een vogelbeeldje, alles wat ze leuk vindt om haar het gevoel te geven dat ze er niet alleen
voorstaat. Ik luister naar haar verhalen zonder te zeggen ‘Ik snap wat
je voelt’. Ik heb namelijk geen idee, want ik heb geen borstkanker. Er
voor haar zijn, dat kan ik wel.
Helaas zijn er bij Ilona uitzaaiingen in het bot in haar arm gevonden.
Dat hakte er flink in. Ze is naast mijn collega ook een vriendin, ik wil
haar niet kwijt. Ik heb besloten om niet steeds te denken aan wat er
fout kan gaan en te focussen op hoe het nu gaat: best goed. Als in het
teamoverleg ter sprake komt dat Ilona na twee jaar ziekte misschien
afgekeurd moet worden, schiet dat bij mij in het verkeerde keelgat.
Heeft ze daar zelf ook nog iets over te zeggen? Ik spring voor haar in
de bres. Ze werkt al veertig jaar in het onderwijs. Je schuift iemand
toch niet zomaar aan de kant omdat ze ziek is? Wordt iemand die
kanker heeft dan ook nog eens financieel gedupeerd? Er komt een
arbeidsdeskundige bij en gelukkig kan Ilona bij ons op school blijven.
Ze is en blijft mijn collega en vriendin.
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Liesbeth Dam, moeder van Lisanne

H

et is 4 januari 2017 als mijn dochter Lisanne de huisarts
vertelt dat ze een knobbeltje in haar borst heeft. Als er een
echo gemaakt moet worden, ben ik geen moment ongerust.
Lisanne is veel te jong om borstkanker te hebben. Lachend gaan we
samen naar de echo. Als de radioloog zegt dat hij niet zeker weet of
het wel goed is en een punctie voorstelt, schrik ik me kapot. Het zal
toch niet? Ik zet de knop om om er voor Lisanne te zijn. Ik voel haar
spanning en zij waarschijnlijk ook die van mij, maar we spreken het
niet uit. We zijn veel samen die week.
Als we op 10 januari horen dat het foute boel is, ben ik pisnijdig. Dit
kan niet! Niet mijn dochter. Ze is nog zo jong. Er volgt een spannende
tijd vol onderzoeken waarin ik als verdoofd rondloop. Ik werk zelf op
de röntgenafdeling van het ziekenhuis en ken daardoor de gevaren
van borstkanker maar al te goed. Zo nu en dan draaf ik door in mijn
angst en roep ik mezelf tot de orde om het niet te erg, niet te groot te
maken.

‘Ze is elk moment van de dag
in mijn gedachten. Het liefste
wil ik haar vasthouden en
niet meer loslaten’

Het aller moeilijkste vind ik dat ik de grip op de dingen die er in mijn
leven gebeuren kwijt ben. Mijn collega’s kennen me door en door en
zijn er voor me. Ik praat veel en zij luisteren goed. Het is heel fijn om
te zien dat Mark, Lisannes vriend, haar in alles steunt. Ik praat ook
veel met mijn andere dochter, zo helpen we elkaar.
Elk moment van de dag is Lisanne in mijn gedachten. Het liefste wil
ik haar vasthouden en niet meer loslaten. Dat kan natuurlijk niet, dus
help ik haar in huis, ga geregeld mee naar de chemo, was haar haar
dat begint uit te vallen. Als ik Lisanne ophaal om een pruik uit te zoeken, zie ik haar in de deuropening staan met allemaal kale plekken op
haar hoofd. Ik realiseer me dat dit allemaal echt gebeurt, heel confronterend. Als zij mij nodig heeft, laat ik alles vallen en ga ik naar
haar toe.
Door mijn werk als röntgenlaborante heb ik vaak met borstkankerpatiënten te maken. Oudere vrouwen en jongere. Door mijn ervaringen
met Lisanne ben ik beter in staat om naar hen te luisteren en ze een
hart onder de riem te steken. Dat vind ik waardevol.
Gelukkig is voor Lisanne alles achter de rug. Op dit moment
wachten we op de uitslag van de jaarlijkse MRI. We gaan
ervan uit dat alles goed is, maar dat blijft toch elke keer
een spannend ding.
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Het blad over borstkanker

Veel mensen vinden het lastig om hulp te vragen én te aanvaarden. Ze houden liever
zelf de touwtjes in handen. Maar toen een lange periode van herstel na een preventieve
borstoperatie Deborah Ligtenberg liet inzien dat ze het echt niet alleen kon, bleek
hulp onverwacht veel op te leveren.
Tekst: Deborah Ligtenberg ~ Foto: Austin Kehmeier (unsplash)

A

ls er ergens hulp nodig is, ben ik
de beroerdste niet. Het is fijn om
een ander wat uit handen te kunnen nemen en laat ik eerlijk zijn,
ik krijg er zelf ook een goed gevoel van. Heb
ik toch maar mooi aan mijn plicht van naastenliefde voldaan. Maar dan blijk ik een BRCA-mutatie te hebben, wat een hoog risico op borstkanker (60 tot 80 procent)
en eierstokkanker (5 tot 40 procent) met
zich meebrengt. Omdat ik in mijn familie als naaste meerdere malen heb gezien
hoe ontwrichtend kanker is, weet ik meteen dat ik dit voor mijn eigen gezin niet
wil. De keuze is snel gemaakt; ik laat mijn
eierstokken en borsten weghalen. De borstoperatie en -reconstructie vragen een
lang herstel; na de ingreep mag ik zes weken niets doen. Knap vervelend voor een
moeder van een gezin van drie kinderen.
Hoe gaan we dit allemaal regelen?
Hartverwarmend
Er zijn allerlei mensen die hulp aanbieden.
Toch vind ik het ontzettend moeilijk om
hierop in te gaan. Wat is dat toch? Annelies
van Heijst is hoogleraar Zorg, Cultuur en
Caritas aan de Universiteit van Tilburg en
auteur van de boeken ‘Menslievende zorg’
en ‘Iemand zien staan’. Mijn schroom is
heel normaal, aldus deze deskundige: ’De
meeste mensen houden de regie van hun
leven het liefst zelf in de hand. Maar dat
is niet het enige. Als je hulp nodig hebt,
raakt je beeld van een ideaal leven in het
geding. Alles moet altijd maar goed gaan.
Dat is niet realistisch, periodes van ziekte
en ouderdom horen ook bij het leven.’
Volgens de hoogleraar hoeft het ontvangen van hulp helemaal niet moeilijk te
zijn. ‘Als je echt hulp nodig hebt, kan het
fijn zijn om die daadwerkelijk te krijgen.
Niets is erger dan verkommeren. Natuurlijk is het lastig om aangewezen te zijn op
hulp, maar hulpeloos achter blijven is nog
moeilijker. Als de zorg met respect en aan-
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dacht wordt gegeven, hoeft dat ontvangen
helemaal niet zo moeilijk te zijn.’
Rooster
Ik moet accepteren dat ik niet op volle
toeren kan draaien. Dat ik niet kan zijn
wie ik wil. Dat ik hulp nodig heb. ‘Vraag of
iemand anders een schakel wil zijn tussen
jou en de helpers’, tipt een vriendin. ‘Laat
diegene een rooster maken met een overzicht wie wat wanneer doet, zodat je zelf
niet steeds aan de bel hoeft te trekken’
Mijn man en ik aarzelen nog. We zijn een
beetje bang dat er te pas en te onpas allerlei mensen vol goede bedoelingen over de
vloer komen. Maar de rust die zo’n rooster
kan opleveren, trekt ons over de streep.
Mijn operatie en herstel zijn al ingrijpend
genoeg, vooral ook voor de kinderen. De
tijd en energie die we over hebben, kunnen
we beter aan elkaar besteden dan aan allerlei praktische klusjes.
Met het hart in mijn keel vraag ik twee
vriendinnen om dat rooster voor ons te
maken. Ik gebruik de term “ceremoniemeesters van mijn herstel” om het nog een
beetje leuk te maken, maar dat blijkt niet
nodig. Ze zijn blij dat ik ze vraag. Ik ben
verbaasd over mijn eigen verbazing. Zelf
vind ik het meestal fijn om wat voor een
ander te doen, waarom zouden zij daar anders over denken?
Grote stap
Ik vraag om hulp. Ik, de zelfstandige veertiger die haar zaakjes goed op orde heeft.
Het is een grote stap die bijzonder oplucht. Helemaal als ik van een vriendin
de volgende reactie krijg: ‘Het is fijn om
je betrokkenheid om te kunnen zetten
in daden. Dat wordt makkelijker als je zo
gericht om hulp vraagt. Dus je vraagt niet
alleen iets, jij geeft de mensen om je heen
ook een opening om iets voor je te kunnen
doen, hoe klein ook.’
Ik realiseer me daardoor dat hulp geven ei-
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genlijk helemaal niet zo eenvoudig is. De
ander moet je toelaten en vervolgens moet
je aanvoelen wat er nodig is. Professor Van
Heijst bevestigt dit: ‘Mensen denken vaak
dat hulp geven makkelijker is dan hulp
aanvaarden. In zekere zin is dat zo, omdat
degene die helpt op de machtige positie
staat. Die kan iets geven wat de ander nodig heeft. Door te zorgen en helpen, grijp
je in op het leven van de ander. Zorgen is
altijd macht; daar moeten professionals,
maar ook mantelzorgers en vrijwilligers
zich goed van bewust zijn. Anderzijds is
goed hulp bieden, zodat de ander er echt
wat aan heeft, helemaal niet zo gemakkelijk. Het vereist goed afstemmen op de
ander. Zorg is niet een serie verrichtingen
afwerken, maar goed kijken en luisteren
naar wat de ander nodig heeft.’
We blijken een kring mensen om ons heen
te hebben die de kunst van het helpen verstaan. Ik voel me niet afhankelijk. Doordat ik zie wat het voor anderen betekent
dat we ze hebben toegelaten, is het gelijkwaardig. Als ik een complicatie krijg, met
spoed opnieuw geopereerd moet worden
en de dag voor kerst weer thuiskom, ben ik
overweldigd door de zorg om ons heen. Er
is met veel liefde op de kinderen gepast en
de keuken staat vol met oliebollen, taart,
kerstbrood en quiches. Het is naar dat we
in de situatie kwamen dat we hulp nodig
hadden, maar wat heeft het ook veel opgeleverd. Het belangrijkste is een groot
gevoel van veiligheid. We zijn niet alleen.
Leven doe je samen.


Dit verhaal verscheen eerder in het
boek ‘Voel je beter’, door Deborah
Ligtenberg. Forte Uitgevers.
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Borstkanker raakt
ook je steunpilaar

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Eline Aukema, hoofd Ingeborg Douwescentrum; Evelien Kuip,
internist - oncoloog/Palliatieve Zorg
Radboudumc; Natasja Raijmakers
en Janneke van Roij, onderzoekers
IKNL; Nicole Schoorlemmer, Spelen en
Delen/ Alma Inloopershuis.

De diagnose kanker treft niet alleen de patiënt. Ook als naaste van iemand met
(borst)kanker wordt er veel van je gevraagd. Je bent steun en toeverlaat, je regelt
een hoop praktische dingen en je hebt ook nog jouw eigen leven met werk en andere
verplichtingen dat doorgaat. Door de nauwe emotionele band met degene die kanker
heeft kun je je bezorgd, angstig of gestrest voelen over de toekomst. Wie kan jou als
naaste helpen en wat kun je zelf doen?
Tekst: Jac Janssen ~ Illustratie: Van Lennep
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Dr. Eline Aukema
Ingeborg Douwes Centrum
Foto: Ingeborg Douwes Centrum

O

ok in coronatijd hebben patiënten
graag een naaste* bij zich tijdens
cruciale gesprekken, dan wel fysiek in de spreekkamer dan wel via een
videoverbinding. De inhoud van een gesprek blijft nu eenmaal beter hangen met
een derde erbij. Twee horen meer dan één.
En ook voor zorgverleners is het prettig
als er een naaste bij het gesprek is. Als de
patiënt dichtslaat of vergeet de voorgenomen vraag te stellen, kan de naaste het
even ‘overnemen’. Idealiter brengt de arts
dit dan weer terug bij de patiënt: ‘Is het
echt zo dat u deze vraag op dit moment
beantwoord wil hebben?’
Patiënt, arts en ‘systeem’
Fijn dat er iemand bij is, maar het blijft de
patiënt om wie dit gesprek draait. De naaste is erbij als steunpilaar en om eventueel
extra vragen te stellen, maar de arts richt
zich bij het overbrengen van de informatie vooral op degene om wiens lijf en leven
het gaat. Dat is al moeilijk genoeg, zeker
wanneer het om ingewikkelde behandelmogelijkheden gaat, of de boodschap dat
iemand niet meer genezend te behandelen
is. Een naaste brengt extra dynamiek mee
in de spreekkamer. Diegene kan bijvoorbeeld overbezorgd zijn, of juist geneigd zijn
de situatie te bagatelliseren. Dat moet een
arts in goede banen leiden. De arts kent het
belang van het ‘systeem’: gezin, familie,
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Dr. Evelien Kuip
Radboudumc
Foto: Radboudumc

vrienden, buren die een patiënt steunen.
Maar gericht tijd besteden aan die naaste is
praktisch meestal niet mogelijk.
Uiteraard verschilt dit per arts. Sommigen
zijn vooral goed in het medisch-technische
deel van hun vak, anderen tonen gemakkelijk inlevingsvermogen. Communicatietrainingen horen inmiddels bij de opleiding
van de jongere generaties artsen. Logisch
eigenlijk: niet alleen de medische informatie is belangrijk, ook de consequenties
ervan voor je leven en het gesprek erover
tussen arts, patiënt en naaste. Wat zijn de
wensen en de behoeften van de patiënt? En
wat vinden de partner en/of andere naasten ervan? Het draait om goed luisteren
en niets invullen. Met rollenspelen worden artsen-in-opleiding hierin getraind.
De aandacht voor communicatie verschilt
echter nog sterk per opleiding en per ziekenhuis.
Huisarts en praktijkondersteuner (poh)
Het proces en de beleving van een ziekte
kan voor de patiënt en voor de naaste op
verschillende momenten lastig zijn. Ook
voor de naaste is het op alle momenten belangrijk zich te kunnen uiten. Een alerte
arts zal dit tijdig benoemen, en wijzen op
beschikbare hulp zoals de maatschappelijk
werker of de ziekenhuispsycholoog; die zijn
er ook voor de naasten. En ook bij veel in-
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Dr. Janneke van Roij
IKNL
Foto: Jaap Joris, Super Formosa

loophuizen zijn naasten welkom.
Verpleegkundigen hebben doorgaans meer
tijd en aandacht voor de thuissituatie van
de patiënt dan een arts. Signaleert een arts
of verpleegkundige behoefte aan ondersteuning bij een naaste, dan zal deze vaak
verwijzen naar de eigen huisarts: dichterbij
en meestal vertrouwder dan het ziekenhuis. Ook een gespecialiseerd praktijkondersteuner (poh) op de huisartsenpraktijk
kan verlichting brengen. Hoeveel steun iemand nodig heeft, verschilt uiteraard per
persoon. Vaak is een enkel gesprek al genoeg. Anderen hebben meer behoefte aan
begeleiding.
Onderzoek naar vergeten groep
In de spreekkamer, thuis en ertussenin:
hoeveel onmisbare rollen een naaste ook
speelt, uiteindelijk is het een bijrol. Dit F

‘Je bent als naaste beter
geholpen met de vraag:
wat heb jij nodig om dit
vol te houden?’

B-handeling

21

maakt de naaste tot een vergeten groep.
Een landelijk onderzoek door het IKNL
(zie Nemokennislink bij ‘Meer informatie’)
brengt hierin wat verandering. Hoe ervaren (borst)kankerpatiënten die niet meer
zullen genezen de kwaliteit van zorg die ze
ontvangen, en hun kwaliteit van leven? En
hoe ervaren hun naasten dat?
De belangrijkste uitkomst van het IKNLonderzoek wat betreft naasten is dat zij het
in vele opzichten zwaar hebben. Naasten
van iemand in de laatste levensfase bereiden
zich bijvoorbeeld voor op het afscheid terwijl zij zich ervan bewust zijn dat ze straks
hun leven weer moeten oppakken wanneer
hun geliefde overlijdt. De meeste naasten
maken zich zorgen over de toekomst én houden meerdere ballen in de lucht: zorgen voor
de zieke, contacten onderhouden, afspraken
en vervoer regelen, en hun eigen werk of studie. Intimiteit en een sociaal leven schieten
er vaak bij in. De stapeling van rollen en taken vergt enorm veel energie. Daar komt bij
dat naasten van zestig en ouder** geregeld
ook eigen gezondheidsproblemen hebben
die aandacht vragen.
Wat heb jij nodig om dit vol te houden?
Voor sommige naasten kan een belangstellende vraag al genoeg zijn als steun: ‘En hoe
gaat het met ú?’ Anderen zijn gebaat met
informatie over waar ze terecht kunnen
met hun vragen en voor ondersteuning.
De zorgverlener kan benoemen dat wat je
voelt niet raar is en er mag zijn, dát de situatie heftig is, dat je soms mag toegeven aan
je verdriet en het feit dat je zorgen hebt of
hondsmoe bent van al die ballen die je tegelijk in de lucht houdt. Het benoemen van
deze ervaringen werkt normaliserend.
Tegelijk moet een zorgverlener ervoor oppassen dat hij niets bagatelliseert. Want
wat koop je voor de opmerking dat je ellende ‘normaal’ is en ‘erbij hoort’? Je bent
beter geholpen met de vraag: wat heb jij
nodig om dit vol te houden? Dat kan iets
concreets zijn, zoals uitgaan met vrienden,
sporten of wandelen. Als partner van*** of
andere naaste is het zaak om óók goed voor
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jezelf te zorgen. Preventie is belangrijk,
zeggen de psychologen die hiermee te maken hebben. Zorg goed voor jezelf en voel
je niet schuldig dat je óók tijd neemt voor
jezelf. Want als jij omvalt, is de zieke nog
verder van huis.
Gespecialiseerde hulp
De meeste naasten redden zich wel in het
bijstaan van hun geliefde. Toch kan het zijn
dat het allemaal teveel wordt en dat jij als
naaste ook klachten krijgt. Daarmee mag je
gerust aankloppen bij de huisarts. Huisartsen zijn daarop toegerust, zij vervullen die
rol van poortwachter in ons gezondheidssysteem.
Zijn de klachten – zoals vermoeidheid,
angst stress en verdriet – voor de huisarts
te complex, dan kan hij doorverwijzen naar
gespecialiseerde centra. Voorbeelden daarvan zijn het Ingeborg Douwes Centrum en
het Helen Dowling Instituut. Zij bieden psychologische hulp bij kanker voor patiënten
én voor hun dierbaren. Bij eerstgenoemde
instelling is ongeveer dertig procent van de
cliënten een naaste.
Het is soms even zoeken, maar voor naasten is geregeld ook op lokaal niveau ondersteuning georganiseerd die misschien wat
laagdrempeliger is dan een psycho-oncologisch centrum. Denk daarbij bijvoorbeeld

‘Zorg goed voor jezelf en
voel je niet schuldig dat je
óók tijd neemt voor jezelf’
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‘Ik ging in die tijd vaak
naar de klimhal, waar ik
het juist niemand vertelde.
Het was fijn om een plek
te hebben waar ik niet
over borstkanker
hoefde te praten’

aan inloophuizen, die soms verbonden zijn
aan een ziekenhuis.
Speciale aandacht voor kinderen
In Nederland worden elk jaar ongeveer
9.000 gezinnen met thuiswonende kinderen getroffen door kanker. Het is belangrijk
dat kinderen in een vroeg stadium gezien,
gehoord en ondersteund worden want een
kwart van de kinderen met een ouder die
kanker heeft, krijgt ooit psychische problemen. Dit meldt het Máxima Medisch
Centrum (MMC). Veel ziekenhuizen en
inloophuizen bieden juist voor kinderen in
die situatie de nodige aandacht. Goede begeleiding en open communicatie moeten de
psychische last voor kinderen verminderen.
Het Oncologisch centrum van het MMC
biedt hiertoe folders, boeken en ook ‘Troostkoffers’ aan. De troostkoffer bevat spullen
die kinderen helpen hun gevoelens te uiten,
zoals een tekenblok en een knuffel. Ook het
Reinier de Graaf-ziekenhuis heeft Troostkoffers. Het doel is dat je de kinderen betrekt
bij en informeert over het verloop van de
ziekte, op het niveau dat bij hun leeftijd past.
In het Alma Inloopershuis, gevestigd op de
locatie van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT)
Almelo, kunnen (ex-) kankerpatiënten en
hun naasten binnenlopen om hun ervaring
te delen.
Onder de noemer ‘Spelen en Delen’, een
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* De naaste (of mantelzorger) is meestal
de partner, maar kan ook een kind, broer
of zus, ander familielid of een vriend zijn.
Voor de leesbaarheid spreken we hier
vooral over de partner. Als er geen naaste
is, kan de huisarts hulp inschakelen via
maatschappelijke instellingen zoals buurtof thuiszorg.

Nicole Schoorlemmer
Spelend Bouwen
Foto: ISI Fotografie, Alice Bekke

gezamenlijk initiatief van ZGT, het Alma
Inloopershuis en zelfstandig kindercoach
Nicole Schoorlemmer wordt er speltherapie
gegeven. Die is onderdeel van de holistische
aanpak die zowel het ziekenhuis als het inloophuis nastreven. Ze zien de mens als geheel, waarbij aandacht voor de naasten en
de mentale gevolgen van ziekte belangrijk
zijn. Kindercoach Nicole Schoorlemmer:
‘Het gaat vooral om kinderen in de basisschoolleeftijd, al zijn ook oudere broertjes of
zusjes welkom. Als een kind te maken krijgt
met een (chronisch) zieke ouder, doet dat
iets met dat kind. Het is een vorm van rouw
die zich uit in angst, verdriet, boosheid, onzekerheid. Kinderen kunnen die gevoelens
meestal nog niet onder woorden brengen,
maar het is wel belangrijk dat er aandacht
voor is en dat ze weten dat die gevoelens er
mogen zijn. Na de kennismaking ga ik met ze
spelen, tekenen of kleien. In dat spel en die
tekeningen zie je veel van wat ze bezighoudt,
en terwijl ze ermee bezig zijn praten we erover. Ik vraag niet direct naar hun gevoelens
maar volg wat er vanzelf ontstaat. Kinderen
zijn heel open in zo’n terloops gesprek. Ik
kan hun problemen niet oplossen maar wel
samen met hen kijken naar wat misschien
helpt bijvoorbeeld als ze bang zijn. De kinderen vinden dat vaak erg fijn. Ze kunnen
ook vaker terugkomen. Ook voor de ouders
is het prettig dat er hier aandacht voor ze is.’
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Dr. Natasja Raijmakers
IKNL
Foto: IKNL

Kankerspoken.nl biedt hulp aan kinderen
(van 3 tot 18 jaar) met een ouder met kanker.
Ook voor ouders, vrienden, bekenden, leerkrachten en hulpverleners is deze site een
bron van informatie over hoe je deze kinderen het beste kunt helpen.
Oog voor naasten
Zorg en aandacht voor naasten: de meeste
zorgverleners vinden dit belangrijk maar
weten niet altijd hoe ze het in de praktijk
kunnen brengen. Waar hebben naasten behoefte aan? Wat is de verantwoordelijkheid
van de zorgprofessional? Moet je niet vooral
voor de zieke patiënt zorgen? Daarom ontwikkelde het Leids UMC bijvoorbeeld een
praktische handreiking voor zorgprofessionals over hoe aandacht te hebben voor naasten en voor naasten zelf (‘De Oog voor Naasten-methodiek’). Het Maastricht UMC heeft
patiëntinformatie ontwikkeld voor (groot)
ouders in een online format: hoe vertel ik
mijn (klein)kinderen dat ik kanker heb. Ook
patiënten hebben meegewerkt aan dit project. Hierbij hoort een ‘Verteldoos’, bedoeld
om ouders te ondersteunen in de communicatie met hun kinderen over hun ziekte. Ook
kun je er waardevolle spullen of herinneringen in bewaren.
Zo zijn er nog veel meer initiatieven om
naasten passende aandacht en ondersteuning te bieden (zie ook het kader Meer infor-
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** 60-plus is de gemiddelde leeftijd van
naasten-deelnemers aan het eQuipeonderzoek door het IKNL. Bij het Ingeborg
Douwes Centrum (voor psychologische (na)
zorg) is de gemiddelde leeftijd 40.
*** ‘Partner van’ was een vaste rubriek in
dit magazine. Lees deze rubrieken (online)
terug voor voorbeelden van hoe naasten
omgaan met de zorg voor hun geliefde.

matie). Het punt is dus niet zozeer óf er hulp
beschikbaar is voor naasten, maar dat je er
maar net op geattendeerd moet worden. En
dat is niet altijd het geval. Bovendien wordt
de naaste meestal zodanig in beslag genomen door de zorg voor de ander, dat het vaak
niet eens in iemand opkomt om aandacht te
hebben voor zichzelf. Afsluitend daarom de
oproep aan artsen en verpleegkundigen: heb
oog voor de patiënt als mens inclusief de omgeving en gezinssituatie. Signaleer ook de
klachten bij naasten, geef er aandacht aan en
verwijs desnoods door. Want of iemand nu
patiënt is of naaste, het zijn twee kanten van
dezelfde medaille.

Meer informatie
F www.borstkanker.nl/naasten - Hier vind
nog veel meer informatie voor naasten inclusief
een overzicht van ondersteuning voor naasten.
F www.gezondheidsplein.nl/specials/kanker/
ook-naasten-van-kankerpatienten-levereneen-zware-strijd/item57055 - Marijke Dierdorp,
psycholoog van het Ingeborg Douwes Centrum,
vertelt over de problemen waarmee naasten van
kankerpatiënten kunnen kampen.
F www.nemokennislink.nl/publicaties/kankerheb-je-niet-alleen/ - Een recent artikel over
psychologische begeleiding van naasten van
mensen met kanker.
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De schrik zat er bij Josha Louwerse (45)
goed in toen ze de diagnose borstkanker kreeg. De grip op haar leven
was ze kwijt. Stukje bij beetje vond ze
deze terug.
Tekst: Josha Louwerse ~ Foto’s: Suzanne Blanchard

‘Ik moest mezelf weer
opbouwen, kijken waar ik
stond en wat ik wilde’

‘B

en je bang?” De vraag kwam via Messenger om twee uur
’s nachts mijn donkere huis, mijn donkere leven binnen.
Het was Dionyse die hem stelde. De eerste lotgenoot die
ik leerde kennen en die een jaar op mij voor liep. Kennelijk wist zij precies wat ik voelde. Ik zat in de eerste week van mijn
eerste chemo en was de controle over mijn leven totaal kwijt. “Ja
man, ik ben doodsbang...” had ik willen schrijven. Ik antwoorde enkel met “ja”. Vanaf dat moment spraken we dezelfde taal en werd
mij duidelijk hoe waardevol en krachtig lotgenoten kunnen zijn.
Dionyse overleed dit jaar. Tot aan haar laatste harstslag was ik bij
haar. ‘Ben jij bang?’, vroeg ik haar nog. Ze was niet bang, ze voelde
rust. Voor haar was dit de volledige grip behouden, tot op het laatste moment besloot zij hoe haar leven verliep en afliep. Wat heb ik
veel van haar geleerd.’
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Josha’s verhaal over borstkanker begint in september 2016. Op
een avond voelde ze in haar borst een structuurverandering. Geen
knobbeltje, maar een grote plek die ruwer aanvoelde. Zes dagen
later wist ze dat ze borstkanker had. ‘Mijn angst groeide en groeide. Wat was er aan de hand? Ik voelde me machteloos, omdat in
mijn borst iets gebeurde wat ik niet wilde.’ Aan haar kinderen, ouders, zus, broertje en vrienden vertellen dat ze borstkanker had,
vond Josha ontzettend zwaar. ‘Mijn dochter was zeventien, mijn
zoon vijftien toen ik ziek werd. Je wilt je kinderen niet op zo’n jonge leeftijd al confronteren met de sterfelijkheid van hun moeder.
Beloftes kon ik ze niet maken, levensgaranties kon ik ze niet meer
geven. Het enige wat ik ze kon beloven was dat ik alles uit de kast
zou halen om zo lang mogelijk bij ze te blijven. Die belofte draag ik
vandaag de dag nog altijd met trots bij me.’
Ondertussen moest Josha incasseren dat er een aantal kwaadaar-
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F

‘Ik had bedacht dat ik
elk uur iets positiefs
zou doen met mezelf.
Elk uur één ding’

‘Ik bleef met een
nieuwsgierige
blik kijken naar mijn
lichaam dat zo
duvelshard aan het werk
was om de chemo’s te
incasseren’

dige tumoren in haar linkerborst huisden. ‘Aan de slag wilde ik, al
die kwaadaardigheid aanpakken. Maar wel uiterst voorbereid. Ik
verdiepte me in de chemo’s die zouden gaan komen. Verdiepte me
in de bijwerkingen, maar niet op zo’n manier dat ik er bang van
werd. Open vizier, open blik, oordeelvrij én vooral nieuwsgierig.’
Met nieuwsgierige blik
Vanaf de eerste chemokuur schreef Josha elke dag op wat ze
merkte aan haar lichaam. ‘Al gauw merkte ik dat er een duidelijke overeenkomst te zien was in de eerste week na de chemo.
Net als in de tweede en derde week. Ik kreeg zicht op hoelang
een bepaalde bijwerking of ongemak aanhield. Ik bleef met een
nieuwsgierige blik kijken, naar mezelf, naar mijn lichaam dat
zo duvelshard aan het werk was om de chemo’s te incasseren.’
Vlak voor de chemoperiode maakte Josha met zichzelf de afspraak
dat ze elke dag drie doelen zou halen: De kinderen wekken, koken
voor het gezin en wandelen met Efa, de hond. ‘Deze dingen gaven
structuur aan mijn leven. Soms ging het uiterst moeizaam, maar
het lukte me wel.’ Op zware dagen daagde Josha zichzelf uit. ‘Ik
had bedacht dat ik elk uur iets positiefs zou doen met mezelf. Elk
uur één ding. Dat betekende dat ik per dag zo’n dertien succesjes
zou hebben. Doorlopend was ik met mezelf trucjes aan het bedenken om het positieve van de dag, het uur, mijn leven op te zoeken.
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Soms sloot ik een uur af met dat ik mijn theekopje zelf op het aanrecht had gezet, of bloemen in een vaas had herschikt. Alles kon
een positief label krijgen, dat had ik nodig om kracht te houden en
als houvast. Het was allemaal nodig om de angst onder controle
te houden. Want wat was ik soms bang. Bang voor wat er komen
zou, maar ook bang dat ik ondanks alle goede inzet misschien
toch geen geluk had en alsnog zou overlijden. In die zes maanden
chemo heb ik een duidelijk fundament onder mezelf gelegd. Grip
op mezelf was ook grip op mijn behandeling en omgeving.’
Een volgende fase
In 2017 volgde een operatie waarbij Josha’s zieke borst zou worden afgezet en haar gezonde borst preventief werd verwijderd en
direct gereconstrueerd met een tissue expander. Een behoorlijk
ingrijpende operatie. ‘Twee weken voor de operatie trok ik mezelf terug in het kleine, knusse hotelletje ‘Zeelui’ in Egmond aan
Zee. Een paar dagen met mezelf. Voelen, doorvoelen, toelaten wat
er al die maanden had plaatsgevonden. Afscheid nemen van mijn
borsten, een gedicht schrijven en vooral voelen waar ik vandaan
kwam en naartoe zou gaan. Ik kon mezelf resetten en voorbereiden op de volgende fase van mijn traject.’
Op alle levensgebieden moest Josha weer controle zien te krijgen.
Ook toen ze weer aan het werk ging. ‘Elk uur dat ik weer werkte,
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Motto van Josha

Wie wil ik zijn, kan ik zijn én ben ik vandaag?

Raad van Josha

Sluit elke fase in je behandeling bewust af, zodat er ruimte
ontstaat voor de start van de nieuwe fase.

Ritueel van Josha

De eerste tien minuten van de dag zijn van jou. Voel, luister
en stap in jezelf en begin van daaruit de dag.

Borstkankersymposium
Het jaarlijkse Borstkankersymposium van Stichting ‘Jij speelt
de hoofdrol’ vindt dit jaar online plaats. Op 10 en 24 oktober
worden er vier online sessies gehouden. Allemaal in het
thema ‘Grip op je leven’. Josha verzorgt één van de lezingen.
Meer informatie vind je op www.borstkankersymposium.nl

sloot ik af met vijf minuten om te resetten. Mijn brein was een
blur, concentratie kon ik niet lang opbrengen en ik was heel snel
intens moe. Als ik niet oppaste, was ik in korte tijd door mijn energie heen. Die paar minuten gaven me tijd om weer een beetje op te
laden. Elke week maakte ik een planning, hoeveel uur ik die dagen
wilde gaan werken en evalueerde vlak voor elk weekend hoe het
was gegaan; hoeveel uur ik had kunnen werken en welke inspanning me dat had gekost. De uitkomst nam ik mee naar de volgende
werkweek en stuurde ik naar mijn leidinggevende. Met mijn collega’s sprak ik er open over en ik betrok hen in mijn kwetsbaarheden. Door hun steun waren ze goud waard voor de heropbouw van
mijn werk als gedragstherapeut in de GGZ.’
Ruimte
Een jaar na de eerste chemo realiseerde Josha zich dat haar leven
ingrijpend was veranderd. ‘Mijn werk draaide weer redelijk, net
als mijn gezin. Bij mij was er echter van alles gaande. Ik moest
mezelf weer opbouwen, kijken waar ik stond en wat ik wilde. Mijn
relatie werd in deze tijd een flinke uitdaging. In de zestien jaar dat
mijn vriend en ik samen waren, overwonnen we grote hobbels. Nu
ontstond er een enorme afstand tussen ons. Ik wilde de ruimte
hebben om mijn eigen waarden en normen én vooral liefde voor
het leven vorm te geven. En dus stapte ik ruim een jaar later uit de
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relatie. Ik kocht een eigen huis en ging met mijn dochter en zoon
in het mooie Harderwijk wonen. Daar kwam de ruimte. De ruimte
die we écht nodig hadden om alle drie weer grip te kunnen krijgen
op ons leven en om ons verder te ontwikkelen.’
Kanker heb je niet alleen, de mensen om je heen krijgen er ook
mee te maken. Iedereen op zijn eigen manier. Josha: ‘Ik denk echt
dat je zo’n ingrijpende gebeurtenis prima kunt invoegen, als je
maar in gesprek blijft met elkaar. Borstkanker zal nooit helemaal
uit mijn leven verdwijnen, maar gelukkig is het nu grotendeels op
de achtergrond. Zo nu en dan popt het onderwerp op, praat ik erover met de mensen die dichtbij me staan. Zoals mijn kinderen,
ouders, zus, vriendinnen en mijn nieuwe vriend. Dan deel ik hoe
ingrijpend het soms was. Maar ook hoeveel het me heeft opgeleverd. Mijn leven!’
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Werk?

W
Z

Dat zal
mij een
zorg zijn!

Tekst: Ulrike Schmidt
Illustratie: Van Lennep & b farias from the Noun Project
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Combineer jij de zorg voor een naaste met borstkanker met betaald werk? Je bent niet de enige:
ruim één op de vijf werkenden doet dit. Doe je dat langere tijd, dan ben je officieel mantelzorger.
De meeste mensen rollen er gewoon in en vinden het vanzelfsprekend, al kan het best zwaar
zijn. Wat kun je doen om de combinatie werk en zorg makkelijker te maken?

m te beginnen is het
goed om je te realiseren
dat werken en zorgen
voor iemand met borstkanker een intensieve
combinatie kan zijn.
Het helpt als je er bewust mee omgaat, erover praat en aandacht
houdt voor je eigen behoeften. Blijf bijvoorbeeld naar de sportclub gaan waar je even niet
over borstkanker hoeft te praten. Wacht niet
tot de combinatie werk en zorg je teveel wordt.
Dan is de kans kleiner dat je mogelijk zelf overbelast raakt, ziek wordt of zelfs voor langere
tijd uitvalt. Daar heb jij niets aan, je werkgever
en collega’s niet en je naaste al helemaal niet.
Uit onderzoek van Borstkankervereniging Nederland en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties blijkt dat bijna driekwart van de naasten van mensen met kanker
aangeeft hun werksituatie (tijdelijk) aangepast
te hebben vanwege de kankerbehandeling* van
hun naaste.
Ken je rechten
Er is wetgeving waarop je als werknemer aanspraak kunt maken als je (langdurig) wilt zorgen voor een zieke naaste. Minder dan tien
procent van de mantelzorgers blijkt dat te
doen. Een naaste is volgens de wet een eersteof tweedegraads verwante of iemand met wie
je het huishouden deelt. Zelfs een bekende die
niet bij je inwoont kan een naaste zijn mits jij de
enige bent die voor diegene kan zorgen. Er zijn
drie soorten wettelijk verlof. Calamiteitenverlof mag je, na overleg met je werkgever, opnemen als je onverwacht snel vrij moet zijn. Het
verlof mag zo lang duren als je nodig hebt om
de eerste zaken te regelen. Je werkgever kan
een ‘redelijk’ verzoek niet weigeren.
Dan is er het kortdurende zorgverlof: in de loop
van twaalf maanden mag je in totaal maximaal
twee keer het aantal uren opnemen dat je per
week werkt. Ook dit gaat in overleg met je
werkgever.
Ten slotte is er langdurend zorgverlof. Per
twaalf maanden heb je recht op maximaal zes
keer het aantal uren dat je per week werkt. In
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overleg mag je deze verlofuren spreiden. Er zijn
wat voorwaarden aan de verloven verbonden
en ook de doorbetaling van salaris verschilt
per verlofsoort. Meer details vind je op mantelzorg.nl
Wees creatief
De regelingen waarop je aanspraak kunt maken, zullen niet in alle gevallen voldoende zijn.
Dus het is goed als je ook zelf bedenkt wat jou
zou kunnen helpen met inachtneming van je
werksituatie en de specifieke situatie thuis.
Ter voorbereiding op dit artikel hield BVN op
Facebook een flitspeiling over de combinatie
werk en zorg voor een zieke partner (https://
bit.ly/flitspeilingBVN).
Uit de meer dan zeventig reacties kwam een
heel uiteenlopend beeld naar voren: van heel
schrijnend tot soepele aanpassingen. Zo kun
je bijvoorbeeld denken aan flexibele werktijden
zoals het ruilen van dagen of uren, ruilen van
diensten met collega’s, (deels) thuiswerken,
tijdelijk minder uren werken, vakantie of (on)
betaald verlof opnemen of tijdelijk een andere
functie in de organisatie overnemen. In overleg met je collega’s en leidinggevende kom je
misschien nog op heel andere creatieve maatwerkoplossingen. Erover praten is geen garantie voor een passende uitkomst, maar het helpt
vaak wel.
Zoek medestanders op de werkvloer
Lang niet alle mantelzorgers praten over de
situatie thuis met hun leidinggevende en/
of met collega’s, blijkt uit onderzoek. Terwijl
bespreekbaar maken loont. Volgens Werk &
Mantelzorg zegt 86 procent van de ‘hulptroepers’ een goede oplossing te hebben gevonden
door overleg met hun werkgever. En liefst 93
procent van de werkgevers zegt mee te willen
denken over oplossingen. Bovendien hebben
collega’s en leidinggevenden vaak meer begrip
en zijn ze flexibeler dan je denkt. Uit hetzelfde
onderzoek blijkt dat 39 procent van de mantelzorgers denkt dat collega’s werk niet kunnen
of willen overnemen tegenover 92 procent van
de collega’s die aangeeft dat wel te kunnen en
willen.
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Praten met je werkgever – waar begin je?
Neem het heft in eigen handen en vraag je leidinggevende om een afspraak of stuur een mail
met een korte toelichting en de aanleiding van
je verzoek. Bereid jezelf voor en bedenk wat je
wilt bespreken, en ook wat je eventueel niet
wilt vertellen over je thuissituatie. Bedenk niet
alleen de knelpunten, maar kom ook met wat
oplossingen van jouw kant. Je kunt zo’n gesprek ook van tevoren oefenen met iemand bij
wie je je vertrouwd voelt. Werk & Mantelzorg
heeft recent een zogenaamde ‘praatplaat’ ontwikkeld met tips voor werknemers en leidinggevenden. Je vindt hem op www.werkenmantelzorg.nl/kennisbank/praatplaat
Hulptroepen mogen ook hulp krijgen
Als naaste ben je een belangrijke steunpilaar
voor je zieke man, vrouw, ouder of andere naaste met borstkanker. Maar ook jij kunt te maken
krijgen met spanningen, onzekerheid, angst,
boosheid en gevoelens van onmacht. Bovendien komen er extra taken op je af. Dat vraagt
veel flexibiliteit. Dus laat jouw werk en vooral
je algehele welbevinden jou wél een zorg zijn en
overweeg gebruik te maken van professionele
hulp. In de meeste gevallen kan een bedrijfs- of
arboarts, de leidinggevende of een psycholoog
die hulp bieden als het gaat om mantelzorg en
werk. Maar ook de huisarts of een bedrijfs- of
medisch maatschappelijk werker kan steun
geven. Bovendien zijn er re-integratiebureaus
die zich ook toeleggen op het begeleiden van
mantelzorgers. Zo heeft bureau Re-turn, dat
ondersteunt bij werk en kanker, sinds kort een
afdeling ‘mantelzorg’. Het helpt jou als mantelzorger, maar het is ook een zorg minder voor
de zieke als jouw situatie rondom werk en zorg
zo goed mogelijk geregeld is.

Meer informatie over werk & mantelzorg
Borstkankervereniging Nederland (BVN) zette
veel informatie over mantelzorg bij borstkanker
op een rij, inclusief nuttige websites
F www.borstkanker.nl/mantelzorg
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DRUP-studie zoekt
behandelingen
voor uitbehandelde
patiënten
Waarom zou je kankerpatiënten met de ene tumor niet
kunnen behandelen met een middel dat voor een heel
andere vorm van kanker is ontwikkeld? Dat is de centrale
vraag van de in 2016 gestarte DRUP-studie. De studie
richt zich op patiënten met uitgezaaide kanker voor wie
geen gangbare behandeling meer beschikbaar is. Een
analyse van het DNA-profiel van hun tumor brengt soms
zeldzame afwijkingen aan het licht die bij andere vormen
van kanker vaker voorkomen en goed te behandelen zijn.
Tekst: Huup Dassen ~ Illustratie: Michal Parzuchow (unsplash)

D

e indeling van typen kanker naar
het orgaan waarin ze toeslaan is
achterhaald. Borstkankerpatiënten
merken het al bij de diagnose: hun kanker
kan al dan niet hormoongevoelig, HER2positief of triple negatief zijn. De diagnose bepaalt wat de beste behandeling is. In
zeldzame gevallen trekken borsttumoren zich niets van deze indeling aan. De
gebruikelijke behandelingen blijven dan
ook zonder resultaat. De tumor woekert
door en zaait uit zonder dat er een kruid
tegen gewassen is. Artsen, patiënten en
hun naasten zitten met de handen in het
haar. Welke behandeling zou alsnog kunnen helpen?
Voor mensen met uitgezaaide borstkanker
voor wie geen andere behandeling meer beschikbaar is, kan de DRUP-studie mogelijk
uitkomst bieden. DRUP staat voor Drug
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Rediscovery Protocol. In de DRUP-studie
hoopt men bestaande middelen te herontdekken voor andere typen kanker dan
waarvoor ze in eerste instantie zijn ontwikkeld. De onderzoekers proberen passende
geneesmiddelen te vinden op basis van het
DNA-profiel van de tumor voor patiënten
bij wie gangbare middelen niets meer uithalen. Het gaat dan om middelen die in Nederland zijn toegelaten, maar voor andere
vormen van kanker. Dat verklaart de term
‘rediscovery’ (herontdekking).


Voor dit artikel is gesproken met de arts-onderzoekers Louisa Hoes en Laurien Zeverijn, samen
met Hanneke van der Wijngaart en Maxime van
Berge Henegouwen coördineren zij de studie.
Studieleiders zijn prof. dr. Emile Voest (Antoni van
Leeuwenhoek), prof. dr. Henk Verheul (Radboudumc) en prof. dr. Hans Gelderblom (LUMC).
De studie wordt financieel ondersteund door KWF
Kankerbestrijding en BarcodeforLife.

Alhoewel het DNA-profiel van elke tumor
uniek is, kent elk type kanker, zoals borstkanker, wel karakteristieke DNA-afwijkingen die vaak bepalend zijn voor de behandeling. Een analyse van het DNA van
ongeneeslijk zieke patiënten kan een aanknopingspunt zijn voor de keuze voor een
geneesmiddel. Zo bestaan zeldzame vor-

men van darmkanker die HER2-positief
zijn. Deze afwijking komt bij borstkanker
vrij vaak voor, maar bij darmkanker vrijwel
nooit. Daardoor kunnen dergelijke darmkankerpatiënten geholpen worden met de
combinatie trastuzumab-pertuzumab, die
normaliter patiënten met HER2-positieve
borstkanker krijgen. De combinatie werd
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Irma doet mee aan de DRUP-studie
Irma Heikamp (53) leeft sinds 2016 met uitgezaaide borstkanker. In het kader van de
DRUP-studie krijgt zij immuuntherapie en is haar situatie stabiel. ‘Vanaf 2017 ging ik twee
keer per maand naar het ziekenhuis voor een behandeling met immuuntherapie. Om
mee te kunnen doen moest ik een bepaalde afwijking hebben, die maar bij één procent
voorkwam. Ik had niet het idee dat ik die had. Wat is nou één procent? Maar dus toch.
Aan het begin van de studie had ik uitzaaiingen op meerdere plekken in mijn lichaam
zoals mijn longen, lymfeklieren en in mijn nek. Al snel was duidelijk dat de therapie
aansloeg. Soms denk ik wel eens hoe kan dit? Ik was in principe opgegeven, maar nu
ben ik er nog steeds.’
Het complete interview met Irma staat op

zo herontdekt voor een nieuwe toepassing. Dit geldt ook andersom: medicijnen
gericht tegen DNA-eigenschappen van een
ander soort kanker die nu toegepast kunnen worden op borstkanker.
Cohort
(Borst)kankerpatiënten waarbij de reguliere behandelingen niet meer aanslaan
en bij wie eerder onderzoek is gedaan naar
het DNA van de tumor (in het kader van
de diagnose of in studieverband) kunnen
hun behandelaar vragen of deelname aan
de DRUP-studie een mogelijkheid is. Indien dit het geval is, kan de behandelaar
contact opnemen met het DRUP-studieteam om de mogelijkheden te onderzoeken. Er moet dan wel een bepaald
kenmerk in het tumor-DNA zijn ontdekt,
waarvoor er binnen de studie een medicijn
beschikbaar is. Als de patiënt aan een van
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de 25 beschikbare medicijnen gematcht
kan worden, wordt zij/hij ingedeeld in een
zogenaamd cohort. Dat bestaat uit patiënten met hetzelfde type kanker en hetzelfde
DNA-profiel die hetzelfde geneesmiddel
krijgen. Er zijn zes cohorten geopend voor
alleen borstkankerpatiënten. De overige
borstkankerpatiënten zitten verspreid in
cohorten waarin verschillende typen kanker zijn geïncludeerd. Een cohort binnen
deze studie bestaat in eerste instantie uit
maximaal 8 patiënten. Als minimaal één
van deze 8 patiënten baat heeft bij de behandeling, worden nog 16 patiënten aan
het cohort toegevoegd. Om succesvol te
zijn, moeten minstens 5 van de 24 patiënten positief reageren. Positief reageren wil
zeggen dat binnen 16 weken na de start
van de behandeling de tumor geheel of
gedeeltelijk is verdwenen of stabiel is, dus
niet meer groeit. Tot nu toe hebben 49 patiënten met borstkanker meegedaan aan
de studie, een deel ervan is momenteel bezig met behandeling. In totaal zijn tot nu
toe ruim 600 kankerpatiënten behandeld
in de studie.
Er zijn op dit moment 165 cohorten en het
is al vaker voorgekomen dat er in een cohort van 24 patiënten meer dan 5 positief
reageerden op een behandeling; in dat geval
spreken de onderzoekers dus van een succes.
Zo bleek immunotherapie met nivolumab
effectief te zijn bij patiënten met een bepaalde afwijking, de zogeheten microsatelliet
instabiliteit (MSI). Dit komt met name voor
bij darm- en baarmoederkanker, en soms bij
borstkanker. In één cohort was de behandeling zelfs voor de meeste patiënten effectief.
In een vervolgstudie onder een veel grotere
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groep patiënten wordt nu nagegaan of dit
resultaat bevestigd kan worden. Als dat zo
is, wordt het op termijn de moeite waard
om bij patiënten die niet reageren op gangbare behandelingen na te gaan of er sprake
is van MSI. Onder hen zijn dus ook borstkankerpatiënten.
Dergelijk onderzoek kost veel tijd. Dat komt
vooral doordat DRUP te maken heeft met
zeldzame afwijkingen, waardoor het vinden van voldoende patiënten voor een cohort een uitdaging is. Mede daarom zoekt
DRUP actief de samenwerking met soortgelijke studies in het buitenland, met name
in de Verenigde Staten en Canada. Ook
heeft het team de Scandinavische landen
geassisteerd bij het opzetten van soortgelijke studies. Dat biedt in principe de mogelijkheid om ook patiënten uit andere landen
in de diverse studies mee te nemen.

Meer informatie en meedoen
DRUP werkt samen met 37 ziekenhuizen in
Nederland. Welke dat zijn is te vinden op de
website www.cpct.nl/drup-drug-rediscovery-protocol-studie/. Patiënten die denken in
aanmerking te komen voor de studie kunnen
hun behandelaar vragen hun aan te melden bij
het DRUP-studieteam.
Op de website is ook meer informatie te vinden
over de eisen voor deelname en wat dit praktisch
betekent. Heb je dan nog vragen, dan kun je
contact opnemen met de coördinatoren van de
studie drup@nki.nl
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BVN/Oncogen presenteert

De plannen voor de
komende vijf jaar

Al veertig jaar komt
Borstkankervereniging Nederland
op voor (ex-)borstkanker-patiënten,
mensen met erfelijke/familiaire aanleg
en hun naasten, geven we informatie
en zorgen we voor lotgenotencontact.
Oncogen, onderdeel van BVN, bestaat
dit jaar 5 jaar. Een goed moment om
stil te staan bij waar we nu staan en
waar we ons de komende jaren op
gaan richten.

D

oor onze geschiedenis van veertig jaar, ons netwerk, onze
kennis en onze grote achterban, zijn wij de stem van (ex-)
borstkankerpatiënten, mensen met familiaire/erfelijke
aanleg en hun naasten. Met goede informatie, belangenbehartiging en lotgenotencontact zijn wij er voor iedereen die ons nodig heeft. Wij zijn een klein professioneel team en hebben meer dan
tweehonderd actieve vrijwilligers die zich op een fantastische manier
voor ons inzetten. Het is het goed om zo nu en dan stil te staan bij wat
we doen en waarom.
Afgelopen voorjaar was zo’n moment. Terwijl door corona alles in
een heel snel tempo anders werd, dachten wij na over onze meerjarenstrategie 2020 – 2025. Samen met ons bestuur, de leden-adviesraad, de algemene medische adviesraad en een aantal betrokken vrijwilligers werkten we aan een stuk dat richting geeft voor de komende
vijf jaar. Hierbij hebben we ook gekeken naar de koers die KWF de komende tien jaar wil varen en naar de visie van onze koepelorganisatie,
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties.

Tekst: Redactie BVN ~ Illustratie: Van Lennep
In de meerjarenstrategie staat welke strategie BVN de komende jaren
gaat volgen op het gebied van belangenbehartiging, informatievoor-
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ziening en lotgenotencontact. Onder de naam B-focus lichten we de
vijf thema’s toe waarbinnen we de komende jaren verbeteringen willen bereiken. Een belangrijk aandachtspunt is onze financiële basis.
Door herzieningen in subsidies bestaat het risico dat een aanzienlijk
deel van onze financiering wegvalt, wat direct gevolgen heeft voor
wat we wel en niet kunnen doen.
B-focus
Onder de naam B-focus zal BVN* zich de komende jaren in de belangenbehartiging richten op:

Toegang tot beste (na)zorg en expertise
Borstkanker is niet één ziekte en dé patiënt bestaat niet. Daarom hebben mensen met borstkanker en erfelijke/familiaire
aanleg zorg nodig die helemaal op hen is afgestemd. Dat betekent dat zij de zorg en behandeling krijgen die het beste bij hen
past als persoon, de tumorsoort of in hoe zij met hun ziekte
of erfelijke/familiaire aanleg willen omgaan. Én dat ze die zorg
kunnen krijgen in het ziekenhuis dat daar het beste in is. We
maken ons dus hard voor transparantie van ziekenhuizen en
vrije keuze voor iedereen.
Geen over- en onderbehandeling
BVN is zelf niet aanwezig in de behandelkamer. Onze invloed zit
in het stimuleren en scheppen van voorwaarden die de kans op
behandeling op maat vergroten. Dus niet te weinig behandeling
en ook zeker niet teveel. Dit betekent dat wij nieuwe medische
ontwikkelen volgen en stimuleren. Als het nodig is om bij een behandeling van de richtlijn af te wijken – bijvoorbeeld door mee
te doen aan een nieuwe wetenschappelijk ontwikkeling (trial) –
juichen wij dat toe. Vooral ontwikkelingen uit onderzoeken over
DCIS en erfelijkheid zijn de komende jaren van belang. Net als
gentherapieën.

Vroegtijdige opsporing en erfelijke/familiaire aanleg
BVN/Oncogen maakt zich er hard voor dat mensen met (mogelijk) erfelijke/familiaire aanleg in staat zijn om weloverwogen
beslissingen te nemen over diagnose, screening, behandeling
en kinderwens. Wij vinden het essentieel dat zij hiervoor niet
afhankelijk zijn van anderen zoals hun familieleden. Als zij
kanker hebben gekregen, moeten zij een behandeling kunnen
krijgen die op erfelijke/familiaire aanleg is toegespitst. Ook
gaan we ons richten op het verbeteren van vroegtijdige preventie, onder andere door zelfonderzoek en screening.
Financiële situatie
BVN is op dit moment voor bijna de helft afhankelijk van subsidies,
die wij – onder meer via de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) – van KWF ontvangen. Per 1 januari 2021
wordt de subsidie herzien en is de verwachting dat dit leidt tot een
fundamentele wijziging en mogelijk tot een aanzienlijke verlaging
van de subsidie voor BVN. We moeten natuurlijk zien te voorkomen
dat we daardoor (ex-)borstkankerpatiënten en mensen met erfelijke/
familiaire aanleg niet meer goed kunnen steunen. Daarom is er inmiddels een funding programma opgezet. Het doel hiervan is om
de afhankelijkheid van één subsidiegever te verminderen door bredere financiering. Dit programma richt zich op individuen (leden en
niet-leden), subsidies (NFK, KWF, Pink Ribbon, ZonMW) en bedrijven (farmaceuten, sponsors, partnerships). Wij zijn er al 40 jaar voor
jullie. En wat ons betreft gaan we door zolang als nodig.
* BVN is BVN en Oncogen.

Bewuste keuzes
BVN draagt er de komende jaren aan bij dat Samen Beslissen in
de borstkankerzorg en op het gebied van erfelijke/familiaire aanleg – in het gehele zorgpad en ook voor alle specifieke doelgroepen – vanzelfsprekend wordt voor zowel zorgprofessionals als
patiënten. Tijd en aandacht hiervoor mogen in het zorgpad niet
ontbreken.
Uitgezaaide borstkanker
Alle mensen met uitgezaaide borstkanker krijgen goede begeleiding en up-to-date informatie, over het verloop van de ziekte
en alles wat daarbij komt kijken. Ook zij hebben toegang tot alle
beschikbare (nieuwe) medische behandelingen. Voor zorgprofessionals betekent dit dat zij kennis moeten hebben over nieuwe
ontwikkelingen. Vanuit BVN maken wij ons sterk dat er een casemanager komt voor elke patiënt met uitgezaaide borstkanker.
Wij volgen hierbij de internationale vastgestelde 10 ABC-punten
om tot wereldwijde verbetering van uitgezaaide borstkankerzorg te komen (meer informatie hierover vind je op onze website
borstkanker.nl)

van Borstkankervereniging Nederland

Nieuwsgierig geworden
en wil je meer lezen?
Op
F www.borstkanker.nl/meerjarenstrategie
vind je onze infographic en de volledige
meerjarenstrategie
Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je mailen
naar Cristina Guerrero (directeur BVN) op
F info@borstkanker.nl
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‘Gelukkig
zit ook het
goede
verankerd in
mijn genen’

‘H

In de familie van Ellen (47) komt
prostaatkanker en borstkanker voor.
Als haar tweelingzus ook borstkanker
krijgt, blijkt er een BRCA2-mutatie in de
familie te zitten. Ellen heeft deze ook.
Zij is gezond, maar hoe vraag je in een
familie waar zoveel ziekte voorkomt toch
aandacht voor je eigen angst en zorgen?
Tekst: Ellen*

et is december 2013. Mijn tweelingzus krijgt slecht nieuws: ze heeft
borstkanker. Een agressieve tumor, met verschillende uitzaaiingen in de
lymfeklieren. Haar toekomst is onzeker.
Gezien haar jonge leeftijd van veertig jaar
en de tumorsoort wordt al snel gesproken
over de mogelijkheid van erfelijke aanleg.
Ik realiseer me meteen wat dit betekent:
ook voor mij kan dit gevolgen hebben.
Doorverwijzing naar de afdeling klinische
genetica volgt.
Intussen onderwerp ik mezelf aan een
mammografie. Gewoon, uit voorzorg. Het
is vier uur ’s middags, oudjaarsdag 2013.
Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Ik
schrik op uit mijn overpeinzing als ik voor
aanvullend echo-onderzoek word teruggeroepen uit de wachtkamer. Nu heb ik het
ook, is het eerste wat door me heen gaat.
Het blijkt loos alarm. Maar het onderwerp
erfelijkheid laat me niet meer los. De zorgen om mijn zus en de gedachten aan wat
onze familie mogelijk te wachten staat
vechten om aandacht in mijn hoofd.’

kreeg hij prostaatkanker, kanker die in 2013
terugkwam en uitzaaide. Ondanks dat hij er
niets aan kan doen, voelt hij zich schuldig
dat hij de mutatie heeft doorgegeven. En hij
is bepaald niet de enige drager in de familie;
acht familieleden testen positief, daarnaast
zijn er vier met een vermoedelijke mutatie
overleden. Enkele nichtjes die niet belast
zijn, hebben last van schuldgevoel dat zij het
niet hebben en ik wel. Toch ben ik oprecht
blij voor hen.
Ondanks dat de grijze wolk van de erfelijke belasting die met mij meebeweegt nooit
wijkt, verstomt de aandacht ervoor ook weer
snel, zo merk ik. De vraag “Hoe gaat het met
je zus?” wordt nog maar zelden gevolgd door
“en met jou?”. Natuurlijk begrijp ik die belangstelling, mijn zus werd immers ernstig
ziek. En tóch zijn er momenten waarop ik
mijn eigen zorgen ook graag wil delen. Het
valt niet altijd mee om daar ruimte voor te
creëren.’

Schuldgevoel
‘DNA-onderzoek bij mijn zus bevestigt mijn
vrees. “We hebben iets gevonden”, luidt de
boodschap. Het blijkt een erfelijke mutatie
in het BRCA2-gen. Ook ik wil duidelijkheid.
Die volgt na twee lange maanden: ik ben
ook de pisang. De mutatie blijkt, zoals verwacht, afkomstig van onze vader. In 2008

Vragen over familiaire/erfelijke aanleg?
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B-last

Oncogen is er voor mensen met kanker
in de familie en is onderdeel van
Borstkankervereniging Nederland. Heb je
vragen over erfelijke aanleg? Mail ze naar
info@oncogen.nl of word lid van de besloten
Facebookgroep BRCA en CHEK2 NL en BE.
Daarnaast is er de nieuwe website
F www.oncogen.nl, vol informatie over BRCA
en andere soorten erfelijke aanleg voor kanker.
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Dankbaar
‘Tot nu toe word ik jaarlijks gescreend in de
vorm van een MRI-scan en een mammografie. Herinneringen aan ellendige kankerbehandelingen bij mijn vader en zus komen in
die periode vaak naar boven. Als voorschot
op een slechte uitslag stel ik me zelfs voor
hoe ik er uit zie zonder mijn rode krullen.
Een beeld dat me verdrietig maakt.
Met de wijsheid van nu begrijp ik niet dat bij
mijn vaders arts niet eerder een belletje ging
rinkelen, met zoveel kanker binnen één familie. Mijn lieve pap is inmiddels overleden
aan de gevolgen van ons verfoeide gendefect.
Ik mis hem enorm, maar ben erg trots op wie
hij was. Behalve de BRCA-mutatie heb ik
veel goeds van hem meegekregen, waar ik
hem intens dankbaar voor ben. Als geen ander verstond hij de kunst van het leven, was
hij oprecht geïnteresseerd in anderen en genoot hij van kleine dingen. Gelukkig zit ook
dát verankerd in mijn DNA!’

*D
 e volledige naam is bij de redactie bekend.
Omwille van de privacy staat hier alleen de
voornaam.
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B wordt gefinancierd met bijdragen van de volgende bladpartners:

Colofon
Redactie (redactie@borstkanker.nl)
Inge Baas (internist-oncoloog),
Desireé van den Bongard
(radiotherapeut), Aukje Cnossen
(verpleegkundig specialist),
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).

Bladpartner worden of BVN op een andere wijze steunen? Neem contact op met Cristina
Guerrero (Directeur BVN): guerrero@borstkanker.nl

Concept en Realisatie
BVN en Meander Media
Eindredactie
Esther Smid – Tekst & Eindredactie
Art direction en Vormgeving
Van Lennep, Amsterdam
Druk
Drukkerij Aeroprint
Met dank aan alle geïnterviewden en
collega’s van BVN en Oncogen

Wij zijn er voor mensen met
borstkanker, familiaire/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.

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.

van Borstkankervereniging Nederland
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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.

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

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

Wil je de vorige edities teruglezen?
Of ben je op zoek naar een specifiek artikel?
Kijk dan in het digitale archief van B waar
elke editie drie maanden na verschijnen
gepubliceerd wordt.
Je vindt alle B’s in het archief op:
F www.borstkanker.nl/archief-b
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Wij zijn er
Alle mensen met borstkanker, familiaire/erfelijke aanleg voor borstkanker en hun
naasten moeten de behandeling, zorg en steun krijgen die bij hen past. Daar zetten
wij ons al sinds 1980 voor in. Dit doen we door hen een veilige plek te bieden waar zij
kunnen vinden wat ze nodig hebben. Waar mensen zijn die voor hen opkomen en naar
ze luisteren. Iedereen die nu en straks met borstkanker of familiaire/erfelijke aanleg
geconfronteerd wordt, brengen we in contact met lotgenoten, geven we informatie
die ze nodig hebben en helpen we om de juiste keuzes te maken.
Hoe moeilijk die soms ook zijn. Wij zijn er voor jou!
Wij kunnen dit alles alleen doen met financiële steun. Dat kan in de vorm
van een lidmaatschap of donatie, maar wist je dat je ook kunt helpen
door geld na te laten aan onze vereniging?
Wil je ons een warm hart toedragen, ga je binnenkort met jouw testament aan de slag en
ben je in de mogelijkheid ons daarin op te nemen? Dan geven we je graag meer informatie
over nalaten, inclusief praktische tips. Vraag onze brochure over nalatenschap aan
via info@borstkanker.nl Steun jij ons ook? Kijk op www.borstkanker.nl/steun-ons

borstkanker
vereniging

