
‘Ik heb 
die ruimte 

voor mezelf 
echt nodig’

Nelleke Duisenberg (49) over 
keuzes in haar ‘reservetijd’
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naar een 
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RADIOTHERAPIE
doorgelicht
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Dit is alweer het tweede nummer van B. B2, dat klinkt als 
vitamine. En dat vind ik eigenlijk een mooie omschrijving van B: 
een stof die je lichaam nodig heeft om goed te functioneren en 
die je zelf onvoldoende maakt.  

Het is ook een mooi streven voor BVN als geheel. Het zou 
toch fantastisch zijn als alle mensen die te maken hebben 
met borstkanker BVN zo ervaren! Met die insteek maken wij 
bijvoorbeeld de Monitor Borstkankerzorg, om de verschillen te 
laten zien in de borstkankerzorg. En komen we in actie als er 
dingen in die zorg niet goed gaan of beter kunnen. 

Maar nog veel waardevoller dan een portie vitamine van BVN, 
is jouw eigen ervaring. Omdat al die ervaringen bij elkaar 
het verschil kunnen maken tussen goede zorg en nog betere 
zorg. Het bij elkaar brengen en actief benutten van ervaringen 
rondom borstkanker is een hoofdtaak van BVN en we noemen 
dat EBI: Ervaringen Bundelen & Inzetten. Daarom krijgt het in dit 
nummer beschreven EBI-project hoge prioriteit. Ik nodig je uit 
mee te doen, zet je ervaring in en houd de ontwikkelingen over 
EBI goed in de gaten op onze nieuwe site!

Voor al dit werk is geld nodig. Daarom is het goed dat de Pink 
Ribbon-maand er weer aankomt, de maand waarin zoveel 
betrokken mensen zich op fantastische wijze inzetten voor de 
strijd tegen borstkanker. Met de opbrengst financiert Stichting 
Pink Ribbon een aantal belangrijke BVN-projecten.

Ik begrijp de kritiek op alle aandacht voor borstkanker en 
op de glamour die daar soms omheen hangt. Natuurlijk is 
aandacht voor andere kankersoorten even hard nodig. Maar in 
oktober raakt borstkanker ons even allemaal en dat zet ons in 
beweging. Als wat glamour daarbij helpt, strooi de glitters dan 
over Nederland uit! We hebben het hard nodig nu de overheid 
de subsidiekraan dichtdraait.

B als vitamine. Na twee nummers willen we graag weten wat 
B voor jou betekent. Laat ons weten wat je van B vindt en vul de 
korte vragenlijst in op www.motivaction.nl/onderzoek/lezersB. 
Dank je wel. 

Sandra Kloezen, 
directeur Borstkankervereniging Nederland
kloezen@borstkanker.nl ~ www.twitter.com/sandrakloezen

Sandra Kloezen
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Meedoen
Laat ons weten wat je van B vindt en vul de korte 
vragenlijst in op www.motivaction.nl/onderzoek/lezersB. 
Zo gaat B steeds beter worden!
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B Journaal
Anderen ook kennis laten maken met B? 
Dat kan met het B Journaal op 
www.borstkanker.nl/bjournaal

oktober Borstkankermaand
Kijk op www.borstkanker.nl/agenda voor 
een overzicht van activiteiten en acties.

okt.
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Actueel

Berichten van onze 
Bladpartners 

Regie over je leven
MSD is een wereldwijd bedrijf op het gebied 
van gezondheidszorg en werkt mee aan een 
gezonde wereld. Met onze geneesmidde-
len, vaccins, producten en diensten bieden 
we innovatieve behandelingen voor een be-
tere gezondheid. Oncologie is een van onze 
aandachtsgebieden. Als oncologisch patiënt 
ben je de regie over je leven kwijt. MSD helpt 
bij die aspecten waar je deze regie weer 
wat terug kunt krijgen. Bijvoorbeeld door ge-
neesmiddelen die de misselijkheid bij je che-
mobehandeling verminderen. In de nabije 
toekomst zal MSD naar verwachting behan-
delingen voor verschillende vormen van kan-
ker introduceren.

Met een Breast Friend sta je sterker
Een partner, een vriendin, een familielid, 
iedereen in de naaste omgeving van een 
vrouw of man met borstkanker kan Breast 
Friend worden. Een Breast Friend is een rots in 
de branding die zowel praktische als emotio-

nele ondersteuning biedt. Jaarlijks reikt Roche 
de Breast Friends Award uit aan een initiatief 
dat op unieke wijze de zorg voor borstkanker-
patiënten verbetert.
www.breastfriends.nl

StopDePijn.nl voor informatie 
over zenuwpijn
Veertig procent van de patiënten met kan-
ker heeft last van zenuwpijn (neuropathische 
pijn), veroorzaakt door de tumor zelf of de be-
handeling ervan. Zenuwpijn is qua oorzaak, 
gewaarwording en behandeling sterk ver-
schillend van ‘gewone’ pijn. Op de vernieuw-
de website kun je hierover meer informatie 
verkrijgen. Daar kun je tevens video’s bekijken 
van patiënten met zenuwpijn en van prof. dr. 
Huygen, hoogleraar pijngeneeskunde Eras-
mus MC, over wat zenuwpijn is en de behan-
deling ervan.
www.StopDePijn.nl

Genprofiel voor borstkankerpatiënten
MammaPrint is het internationaal gevali-
deerde genprofiel dat een aanvulling is op 
de bestaande diagnostiek bij borstkanker. 
MammaPrint test zeventig genen die een rol 

spelen bij uitzaaiingen bij borstkanker. De 
test geeft aan of er sprake is van een hoog 
risico of een laag risico op het ontstaan 
van uitzaaiingen binnen tien jaar. Mede op 
basis van de uitslag kan vervolgens door 
het behandelend team in samenspraak 
met de patiënt het best mogelijke individu-
ele behandelplan worden samengesteld.  
www.mammaprint.nl

Thuistoediening van medicijnen 
Wanneer je als borstkankerpatiënt uitzaaiin-
gen naar het bot krijgt kan dit tot vervelende 
complicaties leiden zoals pijn en botbreuken. 
Om de kans hierop te verkleinen krijg je mo-
gelijk een bisfosfonaat. Ook als dit per infuus 
is kan dit thuis worden toegediend door een 
verpleegkundige. Je hoeft daardoor niet 
maandelijks naar het ziekenhuis. Je arts kan 
je vertellen of deze behandeling voor jou het 
meest geschikt is.

-advertentie-

1 op de 8 vrouwen in Nederland krijgt in haar leven borstkanker. Samen kunnen we hier iets aan doen. 

Pink Ribbon Magazine: vanaf 27 september overal te koop, maar nu al te bestellen op www.tijdschrift.nl/pinkribbon

Steun de strijd 
tegen borstkanker
Koop Pink Ribbon Magazine

-advertentie-
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B-sproken

Yvettes column
Ineens voelde ik me een soort E.T.

I k baalde er ontzettend van dat de chirurg mijn huisarts had 
gebeld om te vragen of ik alles wel begreep. Ik voerde een dub-
bele strijd: tegen mijn borstkanker en tegen de vooroordelen 

over mensen met een lichamelijke handicap. Mijn onbehagelijke 
gevoel werd alleen maar erger toen ik voor de chemokuren niet 
welkom was op de dagbehandeling. Zonder dat ze ook maar 
naar me hadden gekeken, zeiden ze dat ik teveel zorg nodig 
had en dat ze mij die niet konden geven. Zelfs de belofte van 
mijn man dat hij altijd met mij mee zou komen en dat hij me de 
zorg zou geven die ik in verband met mijn handicap nodig heb, 
mocht niet baten. Het was nee en het bleef nee. Ik wist niet wat 
me overkwam! Ineens voelde ik me een soort E.T.: iemand die 
anders is en waar ze geen raad mee wisten, terwijl ik ‘gewoon’ 
een vrouw met borstkanker was die de nodige zorg en aandacht 
wilde krijgen.
 Toch is het nooit in mij opgekomen om een ander ziekenhuis 
te zoeken. Ik wilde zo gauw mogelijk van die enge borstkanker 
af. De discussie over het recht van vrouwen om voor een goed 
ziekenhuis te kiezen heb ik nooit begrepen. Moet je je daar ook 
nog mee bezighouden als je net weet dat je borstkanker hebt?! Je 

moet er toch zeker op kunnen rekenen dat je in ieder ziekenhuis 
de beste zorg krijgt?! Ook als je een handicap hebt of om een 
andere reden van de norm afwijkt?

Wil je reageren op deze column of heb je vragen aan Yvette den Brok? 

Mail dan naar info@yvettedenbrok.nl

‘Ik was gewoon een 
vrouw met borstkanker 
die zorg wilde’

over Yvette  
Yvette den Brok (51) is vanaf haar geboorte 

zwaar spastisch: ze kan niet lopen, ze kan haar 

handen niet gebruiken en ze heeft een spraak-

handicap. Twee jaar geleden kreeg ze borst-

kanker. In deze column beschrijft ze voor welke 

verrassingen lichamelijk gehandicapte vrouwen 

komen te staan als ze borstkanker hebben.

Ingezonden

Teleurstelling
Wat een ontzettende teleurstelling, toen 
mijn oog op de cartoon viel in uw nieuwe 
blad B. Ik vind het zeer gevoelloos en te-
leurstellend dat een blad van Borstkanker-
vereniging Nederland, die vrouwen onder-
steunt in dit moeilijke proces, zo’n cartoon 
plaatst. U hebt mij en waarschijnlijk vele 
andere vrouwen die helaas zonder borsten 
verder moeten leven, zeer gekwetst. Hoe 
deze vrouw getekend is, met geamputeerde 
borsten en korte haren, ziet er lelijk uit. 
Bovendien vind ik de term ‘afgezet’ geen 
juiste keus. Zo zou ik nog vele regels kun-
nen vullen met mijn verontwaardiging, 
maar ik word al schrijvende weer zo boos 
en stop er dus maar mee. U kunt niet zeg-
gen dat u opkomt voor de gevoelens die 
een vrouw nadat haar borsten zijn geam-
puteerd, met zich meedraagt.
P.S.: En dan staat er nog heel schrijnend 
onder: ‘voor het goede doel’. 
Hartelijke groet, J. Buist 

Moment voor mezelf
Met plezier heb ik het nieuwe magazine 
B gelezen. Er stonden leuke reportages in 
en nuttige informatie, een visitekaartje 
voor BVN. Mijn complimenten. Klein 
detail: ik verheug me op de vrijdag om-
dat dan de Libelle op de deurmat valt. 
Heerlijk om dan met een kop koffi e een 
moment voor mezelf te pakken. Datzelf-
de gevoel kreeg ik toen ik dit magazine 
uit de envelop haalde.
Met vriendelijke groet, 
Peggy Lammers, Cuijk

Ballonvaart: een lot uit de loterij
September vorig jaar viel ik op het sym-
posium voor mensen met uitgezaaide 
borstkanker in de prijzen. Ballonbedrijf 
Kool Balloon informeerde me over mijn 
prijs. Ook dat het wel eens april 2011 
kon worden eer we aan de beurt wa-
ren…. En in een half jaar kan er van al-
les gebeuren in het leven van iemand met 
uitgezaaide borstkanker. Kom je dan nog 
toe aan ballonvaren? Jawel, op 11 mei 
was het zo ver. Nadat de vlagerige wind 
was gaan liggen, zijn we een uur lang 

langs de Lek gevaren. Alle zes passagiers 
genoten van de stilte die je in zo’n mand-
je ervaart. Ook het weer was schitterend 
die avond. Met dank voor het begrip van 
de aardige mensen van Kool Balloon kij-
ken mijn man Peter en ik terug op een 
onvergetelijk mooie avond.
Teuntje Lindhoud, Zwolle

wauw!
Nadat ik jullie artikel over Monitor 
Borstkankerzorg had gelezen, dacht ik: 
wauw, geweldig werk. Al die ziekenhui-
zen die meedoen en die zich ook laten 
beoordelen door patiënten. Petje af! Wat 
een werk is er verzet en wat een gewel-
dig resultaat!
Groeten, Désirée Hairwassers, Huissen

meedoen 

Heb je ook iets te vertellen, op- en aanmerkin-

gen voor de redactie of wil je iets delen met 

alle lezers, laat het ons weten en mail naar: 

redactie@borstkanker.nl
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Naam: Frieda Menco
Leeftijd: 86 jaar
Mammografi e: jaarlijks 
Bevolkingsonderzoek borstkanker:
‘geen leeftijdsgrens’

‘V
erhip, dacht ik op mijn 73e. Ik ben al drie jaar 
niet opgeroepen voor het bevolkingsonder-
zoek. Dus ik maakte een afspraak voor een 

mammografi e, op een vrijdagmiddag. Er was geen 
enkele aanleiding voor, behalve dan dat ik het tot mijn 
70e, toen nog de leeftijd waarop je voor het laatst werd 
opgeroepen, altijd heb laten doen. Op maandag werd 
ik gebeld door de huisarts. ‘Nou, ze werken in elk geval 
wel door in het weekend’ , was mijn eerste reactie. De 
uitslag bleek niet goed. “U moet niet schrikken, maar 
de uitslag is toch iets anders dan de vorige keer”, zei de 
arts. De tumor bleek vier millimeter te zijn. 

Kwaad was ik niet, nee, dat kwam pas later. Mis-
schien omdat ik toen nog niet besefte hoe jong ik nog 
was, op mijn 73e. Ik dacht dat ik oud was, maar ik heb 
sindsdien nog zoveel nieuwe dingen gedaan in mijn le-
ven. Zoals aan studenten van de organisatie Humanity 
in Action mijn levensverhaal vertellen, onder meer over 
mijn verblijf in Auschwitz. En met hen praten over discri-
minatie en racisme. Beide spelen een grote rol in mijn 
leven. Een leeftijdsgrens als deze ís discriminatie. 

Maar het is geen oud zeer dat ik voel. Het is nieuw 
zeer. Daarom besloot ik ook mee te doen aan het pro-
ces tegen de staat, over het wel of niet handhaven van 
de leeftijdsgrens voor de oproep voor het bevolkings-
onderzoek. Waarom zou een vrouw maar tot haar 75e 
worden opgeroepen? Omdat de tumor minder hard 
groeit op late leeftijd? Van bevriende oncologen en ra-
diologen hoor ik dat daar de meningen over verdeeld 
zijn. Is elk lichaam niet anders? Het geeft mij in ieder ge-
val het gevoel dat men vindt dat vrouwen na hun 75e 
niet meer de moeite waard zijn. In die zin is dit echt een 
keuze van een mannenmaatschappij. Tijdens het pro-
cederen destijds, bleek de advocaat van de tegenpar-
tij een vrouw. In de pauze legde ze even haar hand op 
mijn schouder. Ik interpreteerde dat als een signaal dat 
ze diep van binnen aan onze kant stond.’ 

B Het blad over borstkanker

‘Een 
leeftijdsgrens 
als deze is 
discriminatie’

dubbelportret
Leeftijdsgrens 
bevolkingsonderzoek 
Tekst: Resi Lankester ~ Foto's: Martijn de Vries
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‘Ik zou het 
fijner vinden 
om standaard 
een oproep te 
krijgen’

Naam: Marieke de Jonge -Blom • Leeftijd: 42 • Mammografi e: tweejaarlijks 

‘K
leine verkalkinkjes’, wees de mammografi e uit in 2005. Voor 
het eerst van mijn leven had ik een knobbeltje gevoeld en 
ben ik meteen naar de huisarts gestapt. Ik werd gelukkig ge-

rustgesteld; meer dan verkalking, net als bij een kraan, was er niet 
aan de hand. Toch werd me aangeraden vanaf dat moment elke twee 
jaar preventief een mammografi e te laten doen. Mijn nieuwe huisarts 
die ik twee jaar later kreeg, was het daar niet mee eens. “We zijn niet 
zo’n voorstander van preventieve mammografi e op jouw leeftijd.”  

Al snel daarna kreeg ik, toeval of niet, weer last van een knob-
beltje en kon ik toch de controle laten doen. En weer werd ik gerust-
gesteld. In 2009: idem dito. En in 2011: weer een verdikking, maar nu 
een vrij grote. Behalve een mammografi e was nu ook een biopsie 
nodig (waarbij een stukje weefsel wordt verwijderd om te onderzoe-
ken, red.). Ik schrok me wild. Opeens werd er tegen me gezegd dat 
zo’n verkalking niks hoeft te betekenen, maar wel een voorstadium 
van kanker kán zijn. In al die jaren was het woord ‘kanker’ nog niet 
uitgesproken. De ochtend waarop we de uitslag zouden horen, zei 
ik tijdens het tandenpoetsen tegen mijn man: “Weet je wel dat ons 

leven over een paar uur compleet anders kan zijn?” Gelukkig: weer 
was er niks aan de hand, óók geen verhoogd risico, ik blijk mastopa-
thie te hebben, een verzamelnaam voor goedaardige aandoeningen 
in het borstklierweefsel. Dat kunnen knobbeltjes of andere onregel-
matigheden zijn, soms ook pijnlijk, maar gevaarlijk is het dus niet. 

Hoewel ik het geen probleem vind om weer bij mijn huisarts aan 
te kloppen als ik me zorgen maak, zou ik het fi jner vinden om stan-
daard een oproep te krijgen. Wat niet betekent dat iedereen dat wil. 
Ik sprak laatst een vrouw die riep: “Ik weet helemaal niet of ik ga als 
ik 50 ben!” Ergens snap ik dat wel. Als je klachten hebt, ga je naar de 
huisarts, ongeacht je leeftijd. En als je geen klachten hebt, waarom 
dan opeens wel gaan omdat de overheid het voorstelt? 

Voor mij persoonlijk is het anders; ik heb liever een onderzoek 
te veel dan te weinig. En ik ga er maar van uit dat het niet voor niks 
is dat je juist in die levensfase wordt opgeroepen. Het is wel wrang 
dat er een grens aan zit. Ik kan op mijn leeftijd nog heel kordaat zelf 
naar de huisarts stappen, maar dat wordt misschien lastiger als je 
75-plus bent.’  
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B-richten

• —Vergoeding  lapatinib afgewezen
Minister Schippers (VWS) heeft 18 juli 2011 besloten lapatinib 
(Tyverb) in combinatie met chemotherapie  niet te vergoeden. 
Het middel is in Europa geregistreerd voor  patiënten met uitge-
zaaide borstkanker (Her  2 neu positief), die niet meer reage-
ren op een behandeling met chemotherapie in combinatie met 
trastuzumab (Herceptin). Naar schatting komen in Nederland 
maximaal  60 patiënten voor deze behandeling met lapatinib 
in aanmerking. De minister heeft besloten lapatinib voor deze 
indicatie niet in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) op 
te nemen. BVN en NFK lobbyen al ruim een jaar om lapatinib 
voor bovengenoemde indicatie vergoed te krijgen. Lees verder op 
www.borstkanker.nl

• —BVN zet zich in voor ouderen 
Het LUMC voert sinds juli 2008 het FOCUS-onderzoek uit 
naar oudere vrouwen met borstkanker, gesubsidieerd door het 
KWF voor een periode van zes jaar. Sinds 2011 werken BVN 
en het LUMC samen bij de opzet en uitvoering van een deel 
van dit onderzoek, namelijk de voorkeur van patiënten met 
betrekking tot behandelmogelijkheden en factoren die hier een 
rol in spelen. BVN krijgt subsidie van KWF Kankerbestrijding 
om te verkennen wat speciale wensen zijn van ouderen, wat ze 
van BVN verwachten en wat BVN voor hen kan doen. Dit is 
belangrijk, omdat deze groep patiënten toeneemt. BVN is ook 
met andere organisaties in gesprek over samenwerking voor 
deze doelgroep.

• —Bijwerkingen? Meld ze bij Lareb 
Heb je bij het gebruik van geneesmiddelen tegen borstkanker 
last van bijwerkingen? Meld deze dan rechtstreeks bij het Ne-
derlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Lareb is het centrale 
verzamelpunt voor alle bijwerkingen van geneesmiddelen in 
Nederland en kan daardoor de veiligheid van geneesmiddelen 
in Nederland bewaken. Lareb analyseert alle meldingen en 
geeft belangrijke zaken door aan het College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen, dat op haar beurt actie kan ondernemen.
www.lareb.nl 

• — Criteria voor roze lintje 2011  
aangescherpt

In augustus 2011 heeft BVN de criteria voor het verkrij-
gen van een lintje voor borstkankerzorg aangescherpt. Dit 
houdt in dat de bestaande criteria op bepaalde onderdelen zijn 
verzwaard en de vereisten aangepast. BVN wil met het lintje, 
dat uitgegeven wordt in het kader van de Monitor Borstkanker-
zorg, een impuls geven aan de kwaliteit van de borstkankerzorg 
in de ziekenhuizen. In overleg met verschillende beroepsgroe-
pen, professionals en patiënten is gekeken naar de minimale 
eisen. Er bleek voldoende draagvlak te zijn om deze eisen te 
verzwaren. Er zijn nu vier verplichte criteria: een minimaal 
aantal borstkankeroperaties per jaar, een bepaald percentage 
patiënten met achtergebleven tumorweefsel, een goed en volle-
dig multidisciplinair mammateam en daadwerkelijke deelname 
van de ziekenhuizen aan de enquêtes over patiëntenervaringen.  
 Daarnaast moet het ziekenhuis ook voldoen aan de overige 
acht criteria. Deze criteria staan voor basiseisen die patiënten 
belangrijk vinden. De nieuwe criteria en het overzicht van de 
ziekenhuizen die het lintje in 2011 hebben gekregen, kun je 
vinden op www.monitorborstkankerzorg.nl.

• —Bezuinigingen patiëntenorganisaties
Het ministerie van VWS en het KWF hebben afgelopen zomer 
een nieuw subsidiekader geïntroduceerd. VWS stopt met 
projectsubsidies en halveert over een periode van twee jaar de 
instellingssubsidie. KWF en VWS sturen aan op samenwerking, 
met name voor belangenbehartiging. KWF blijft de basis van 
kankerpatiëntenorganisaties (KPO’s) ondersteunen, maar gaat 
sturen op meetbare output en hanteert niet langer het leden-
aantal als basis voor de subsidiehoogte. Met de grotere KPO’s, 
zoals BVN, sluit KWF een activiteitenovereenkomst. Bovendien 
stuurt KWF aan op het onderbrengen van infrastructuur bij de 
koepel NFK. BVN moet dus op zoek naar alternatieve financie-
ringsbronnen en zich met name bezinnen op de financiering van 
niet-projectgebonden activiteiten. Door intensievere samen-
werking in koepelverband op het gebied van infrastructuur en 
belangenbehartiging kan efficiënter worden gewerkt. BVN is 
actief betrokken bij de brainstormgesprekken hierover.

In deze rubriek vind je een keuze aan informatieve berichten over borstkanker  
uit binnen- en buitenland – over onderzoek, medicijnen, kwaliteit van zorg, 
verzekeringen en andere relevante thema’s.  
Kijk voor het laatste nieuws op www.borstkanker.nl
Onder redactie van: Saskia Reitsma

op de hoogte
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B-richten

• —Dicht borstklierweefsel extra risico? 
Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat dicht borst-
weefsel een risicofactor is voor borstkanker. Dicht borstweefsel 
betekent meer klier- en bindweefsel en relatief minder vet. In 
de leeftijd van 40 tot 50 jaar heeft tweederde van alle vrouwen 
dicht tot zeer dicht borstweefsel, tussen 50 en 70 jaar is dat nog 
steeds ruim veertig procent. De dichtheid van het borstweefsel 
is deels erfelijk bepaald, maar hormonen en leeftijd zijn ook 
van invloed. Naarmate je ouder wordt, wordt het borstweefsel 
bij veel vrouwen minder dicht. Het vinden van een mogelijke 
tumor met behulp van mammografie is bij dicht borstweef-
sel moeilijker. Maar het blijkt ook dat dicht borstweefsel op 
zichzelf een risicofactor is voor borstkanker. Op een mammo-
gram is zichtbaar of je dicht borstweefsel hebt, maar binnen het 
bevolkingsonderzoek wordt de dichtheid niet vastgelegd. Sinds 
kort is het door de digitalisering van het bevolkingsonderzoek 
mogelijk om de dichtheid met de computer in te schatten.  
 Deze mogelijkheid wordt nu onderzocht. Binnenkort start 
een studie, gecoördineerd door het UMC Utrecht, om de aan-
vullende waarde van MRI bij vrouwen met dicht borstweefsel 
in het bevolkingsonderzoek te onderzoeken. De resultaten wor-
den over twee tot drie jaar verwacht. Er komt ook onderzoek 
naar de waarde van 3-D-echo. BVN volgt de ontwikkelingen op 
dit gebied actief en kijkt hoe zij het beste aandacht kan vragen 
voor dit onderwerp. 

• —Risico’s bevolkingsonderzoek  
borstkanker overschat
De risico’s van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker 
worden ernstig overschat. Dat stellen onderzoekers van het 
Erasmus MC. Vaak wordt beweerd dat maar liefst een derde 
van de borsttumoren die door het bevolkingsonderzoek worden 
ontdekt zonder mammografie nooit tot klachten zouden hebben 
geleid. Onderzoekers van het Erasmus MC, tonen nu echter aan 
dat in Nederland niet 1 op de 3, maar slechts 3 op de 100 geval-
len van borstkanker overgediagnosticeerd zijn. De onderzoe-
kers benadrukken daarmee dat het bevolkingsonderzoek naar 
borstkanker niet zonder risico’s is, maar dat de gunstige effecten 
van mammografie ruimschoots opwegen tegen de nadelen. 

• —KankerNL op zoek naar  
jouw mening
Het programma kankerNL is op zoek naar jouw mening! Eén 
van de belangrijke pijlers voor het succes van het programma 
is het toetsen van ideeën bij de toekomstige gebruikers. Kan-
kerNL nodigt je uit om mee te doen in dit achterbanpanel.  
 Om je aan te melden en voor meer informatie kun je 
terecht op www.programmakanker.nl. Volg kankerNL ook op 
Twitter (@kankerNL).

B-lachelijk
door Paul Faassen

copyright paul faassen 2011, www.paulfaassen.nl
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 H
et doel van radiotherapie is het plaatselijk do-
den van de kankercellen, terwijl de gezonde 
cellen zo veel mogelijk gespaard blijven. De 
straling beschadigt het DNA in de cel. Kan-
kercellen kunnen over het algemeen minder 

goed van deze schade herstellen dan gezonde cellen. Mar-
cel Stam is radiotherapeut-oncoloog in het Arnhems Ra-
diotherapeutisch Instituut (ARTI): ‘Bij borstkanker wordt 
radiotherapie meestal gegeven in combinatie met andere 
behandelingen zoals een operatie en chemotherapie. Als 
standaard maakt bestraling onderdeel uit van een borst-
sparende behandeling.’ 

Radiotherapie in combinatie met andere behandelingen
Na borstsparend opereren alleen is de kans 30 tot 35 pro-
cent dat de tumor binnen tien jaar in de borst terugkomt. 
Na extra bestralingen is die kans nog maar 6 procent. De  
behandeling bestaat uit in totaal 16 tot 25 uitwendige bestra-
lingen van de hele borst, waarbij geregeld nog 5 tot 10 extra 
bestralingen alleen op het gebied worden gegeven waar de 
tumor heeft gezeten. In principe wordt er eerst geopereerd, 
daarna volgen zonodig aanvullende behandelingen zoals ra-
dio- of chemotherapie. ‘Als de tumor bij diagnose echter niet 
volledig chirurgisch te verwijderen is, bijvoorbeeld door uit-
gebreide ingroei in de borstspier of huid, werd vroeger eerst 
bestraald om de tumor kleiner te maken’, legt Stam uit. ‘ 
 Tegenwoordig wordt dan eerst chemotherapie en bij ou-
dere patiënten hormonale therapie gegeven. Een dergelijke 
behandeling wordt ook steeds vaker gegeven om een tumor 
die niet borstsparend geopereerd kan worden, kleiner te ma-
ken. Zo kan deze uiteindelijk in heel wat gevallen toch nog 
borstsparend worden geopereerd.’

Schildwachtklierprocedure en bestraling
Tijdens de behandeling van borstkanker wordt volgens 
de schildwachtklierprocedure onderzoek naar eventu-

ele lymfklieruitzaaiingen gedaan. Een schildwachtklier 
is een lymfklier die direct lymfevocht ontvangt van het 
gebied waar de tumor zit. Als de tumor tot uitzaaiingen 
leidt, komen de kankercellen meestal als eerste in één of 
soms meerdere schildwachtklieren terecht. ‘Is deze eerste 
klier schoon, dan is de kans 90-95 procent dat de andere 
klieren ook schoon zijn. Er is in dat geval geen extra be-
handeling van de lymfklieren nodig’, vertelt radiothera-
peut-oncoloog Maurice van der Sangen. ‘Is de eerste klier 
aangetast, dan is de kans behoorlijk groot dat ook andere 
klieren zijn aangetast en is in principe een aanvullende 
okselklierbehandeling noodzakelijk. Dat kan bestaan 
uit een operatie waarbij de nog aanwezige okselklieren 
worden verwijderd (okselkliertoilet genoemd). Als er na 
die operatie bij pathologisch onderzoek blijkt dat vier of 
meer lymfklieren of de verst van de tumor gelegen klier 
aangetast zijn, is daarna ook nog bestraling van de oksel 
en de lymfklieren achter het sleutelbeen nodig. Een goede 
alternatieve behandeling in plaats van aanvullende oksel-
klierverwijdering is alleen bestraling van de oksel en de 
lymfklieren achter het sleutelbeen.’ 

Borstamputatie: wel of niet bestralen? 
Het is volgens Stam een misverstand dat na een borstam-
putatie nooit bestralingen nodig zijn: ‘Vrouwen met een 
kleine tumor en schone klieren hebben inderdaad geen 
bestraling nodig. Als de tumor echter groot is en er vier of 
meer lymfklieren in de oksel aangetast zijn, is wel bestra-
ling nodig.’ Dit kan een probleem opleveren in het geval 
van een directe borstreconstructie, omdat door bestraling 
van de borstwand de kans op complicaties van de recon-
structie sterk toeneemt. Radiotherapie kan ook worden 
ingezet bij een palliatieve behandeling, bijvoorbeeld om 
pijnlijke of bloedende wonden bij huiduitzaaiingen of 
pijn bij botuitzaaiingen te verminderen. Vaak kan met een 
korte serie bestraling al veel resultaat worden geboekt. >>

de medische les 

Radiotherapie:
wat is dat?
Hoe werkt het? Wanneer kom je er voor in aanmerking en wat zijn 
de bijwerkingen op korte en lange termijn?
Tekst: Mirjam Bedaf ~ Foto: Janus van den Eijnden ~ Illustraties: Deborah van der Schaaf, ARTI
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Röntgenstraling is elektromagnetische straling met iets meer 
energie dan zichtbaar licht. Het leek me mooi om zo'n soort 
röntgenscanfoto te maken, maar niet medisch. Met lichtstralen 
kun je ook tekenen! De foto is gemaakt met een lange 
sluitertijd, de vrouwentorso tekende ik met een led-zaklamp.
Voor mijn gevoel heeft het een hoopvol beeld opgeleverd.
www.deborahvanderschaaf.nl
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Bijwerkingen
Radiotherapie beschadigt niet alleen de tumorcellen, 
maar ook de gezonde cellen. Hierdoor kunnen bijwerkin-
gen optreden. Het is en blijft erg lastig te voorspellen wie 
waarvan last krijgt.

Bijwerkingen op korte tot middellange termijn
Vermoeidheid, een combinatie van geestelijke en licha-
melijke moeheid, is een veelvoorkomende klacht tijdens 
en na radiotherapie. Er is veel onderzoek naar gedaan, 
maar de oorzaak is nog grotendeels onbekend. ‘We den-
ken dat het niet alleen komt door de bestraling zelf, maar 
zeker ook door alle emoties die de behandeling bij een 
patiënt opwekt’, vertelt Marcel Stam. Het enige wat hier 
volgens de experts aan te doen is: actief blijven, bewe-
gen. ‘Het is goed om zo veel mogelijk je dagelijkse dingen 
te blijven doen, maar anderzijds wel steeds goed naar je 
lichaam te luisteren en op tijd pauzes in te bouwen waar-
door je uiteindelijk meer rendement uit je overgebleven 
energie kunt halen’, zegt Marcel Stam. Van der Sangen 
vult aan: ‘Vaak is de grootste vermoeidheid een paar 
maanden na de behandeling over. Is dat niet het geval, 
dan kan bijvoorbeeld het revalidatieprogramma Herstel 
& Balans uitkomst bieden. Hierin worden bewegen, con-
ditietraining en gesprekken gecombineerd.’
 De huid heeft het tijdens de bestralingen zwaar te ver-
duren. De straling remt tijdelijk de celdeling in de huid, 
waardoor deze dunner wordt. Een paar weken na het 
begin van de behandeling kan de huid reageren met een 
lichte ontsteking. Klachten kunnen zijn: roodheid, een 
trekkerig of branderig gevoel, jeuk. Er is volgens Stam 
niet veel aan te doen, behalve het verder afschilferen zo 
veel mogelijk voorkomen door zo min mogelijk in bad te 
gaan, kort te douchen, en loszittende kleding te dragen. 
‘En oppassen met crèmes met geur-, kleur- en conserve-
ringsmiddelen. Een dunne huid laat meer stoffen door, 
waarop je allergisch kunt reageren.’ 
 Aan het eind van de behandeling kan de huid don-
kerder van kleur worden, vergelijkbaar met het bruinen 
door de zon. Hoe sneller patiënten bruin worden van de 
zon, hoe donkerder vaak de verkleuring na de bestra-
ling’, aldus Van der Sangen. ‘Op lange termijn kunnen 
de bloedvaatjes in de huid duidelijk zichtbaar worden. 
Dat kan ontsierend zijn, maar medisch gezien geen reden 
tot ongerustheid.’ Ook wordt de huid stugger door de 

bestraling. ‘Dat kan lastig zijn bij een borstreconstructie 
na een amputatie. De huid kan bijna niet meer opgerekt 
worden en er moet dan huid van de rug of buik worden 
gebruikt. De meeste patiënten merken echter weinig van 
deze huidverandering’, verzekert Stam.
 Tijdens en na de bestralingen kan de borst opzwellen 
door vochtophoping in de borst, te herkennen aan een si-
naasappelhuid. Door het extra vocht kan de borst gevoe-
liger zijn dan normaal en sommige patiënten ervaren een 
beurs gevoel en stekende pijn in de borst of borstwand. 
Van der Sangen: ‘De zwelling kan soms jaren aanhouden 
of zelfs blijvend zijn. Oedeemtherapie kan helpen om de 
borst weer soepeler te krijgen.’ 
 Net zoals bij andere littekens duurt het zeker een jaar 
voordat de huid en het onderliggende weefsel een beetje tot 
rust komen. Dan wordt het litteken in de huid vlakker en 
witter. Heel veel invloed op het resultaat heb je niet, volgens 
Stam. Een paar weken na de bestralingen mag je weer alles 
op de huid smeren. Het litteken vet houden is altijd goed. 

De borst wordt op de lange termijn wat vaster van con-
sistentie. Vooral in het gebied waar geopereerd is. Om huid, 
spieren en gewrichten soepel te houden of te krijgen is het 
belangrijk om te bewegen. ‘Niet een paar weken of maan-
den, maar zeker een jaar’, benadrukt Stam. ‘Ongeveer een 
half jaar na de bestralingen van de lymfklieren in de oksel 
wordt het schoudergebied wat stugger, omdat dan de be-
stralingslittekens zich gaan vormen. Voldoende bewegen 
en oprekken kan bewegingsbeperking verminderen. Het 
hoeven geen zware of moeilijke oefeningen te zijn, maar bij-
voorbeeld elke twee uur drie keer de arm in de nek leggen.’
 Na een volledige okselklieroperatie is de kans op  
lymfoedeem (lymfvocht in de arm) ongeveer 15 tot 20 
procent. Wordt er na de operatie bestraald op de lymf-
klieren, dan verdubbelt deze kans. Bij bestraling zonder 
operatie is de kans klein. 

Bijwerkingen op lange termijn
Ook op langere termijn na de bestraling kan vermoeidheid 
blijven bestaan. De langdurige lichamelijke vermoeidheid 
wordt vaak ook door eventuele chemo- en hormonale 
therapie en naweeën van de chirurgie veroorzaakt. ‘Het is 
belangrijk je te realiseren dat moeheid nooit alleen licha-
melijk of alleen geestelijk is. Het is goed om oog te houden 
voor alle factoren die mede oorzaak zijn van de moeheid’, 
zegt Marcel Stam. ‘Als je na de behandelingen op een min 
of meer stabiel niveau bent uitgekomen, werkt het vaak 
goed om je dag te plannen met realistisch haalbare doelen 
en geregelde pauzes. Een klus in vier keer een kwartier lukt 
vaak beter dan in één keer een uur achter elkaar.’
 Bij bestraling van de borst is niet te voorkomen dat 
een klein stukje long wordt mee bestraald. ‘Omdat het 
om een klein deel van de long gaat, merk je daar meestal 
weinig of niets van’, zegt Van der Sangen. ‘Als ook de 
lymfklieren worden bestraald, tref je meer volume. 

‘Doe zo veel mogelijk je 
dagelijkse dingen, maar luister 
steeds goed naar je lichaam’
Marcel Stam
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‘Vaak is de grootste vermoeidheid een 
paar maanden na de behandeling over’
Maurice van der Sangen

Een heel klein percentage van de patiënten krijgt een  
bestralingslongontsteking, vaak pas drie tot negen maan-
den na de bestraling. Klachten zijn dan hoesten en kort-
ademigheid die niet passen bij een verkoudheid. In de 
meeste gevallen gaan de klachten vanzelf over, maar als 
patiënten veel last hebben, kunnen de klachten door 
prednison worden onderdrukt.
 Een pijnlijke maar zeldzame bestralingsontsteking 
die ook kan optreden, is een ontsteking op de ribben. 
Stam: ‘Dat kan eigenlijk alleen ontstaan als we een ex-
tra hoge dosis geven.’ Ook deze ontsteking gaat meest-
al vanzelf over. Hyperbare zuurstof kan helpen het ge-
nezingsproces te versnellen. Hierbij ademt de patiënt in 
een drukcabine een hoge dosis zuurstof in. Dat prikkelt 
de kleine bloedvaatjes om te groeien, de extra door-
bloeding kan de genezing van de ontsteking versnellen. 
 Extra hoge doses kunnen nog een andere vervelende 
bijwerking op de lange termijn hebben: zenuwbeschadigin-
gen. Bij een zeldzaam toegepaste heel hoge dosis op bijvoor-
beeld aangetaste lymfklieren kunnen zenuwen kapot gaan. 
Dat kan leiden tot gevoelsverlies, tintelingen in de arm en 
soms zelfs tot een blijvend volledig verlamde arm. 
 Bij linkszijdig bestralen wordt bijna altijd een klein 

stukje van het hart bestraald. Dat is niet te voorkomen. 
Toch is er in de afgelopen jaren veel aan gedaan om 
dat te verminderen. Stam: ‘De grootste verbetering 
ter beperking van hartschade is het afschaffen van de 

bestraling van de lymfklieren achter het borstbeen. 
Daardoor is het verschil in hartziekten tussen vrouwen 
die voor de rechterborst of de linkerborst zijn bestraald 
nog maar een paar procent.’ Ook de Breath-hold- 
techniek draagt bij aan het minder bestralen van het hart.  
Hierbij ademt de patiënt tijdens de bestraling diep in en 
houdt de adem vast. Door de inademing zet de borstkas 
uit en komt een reepje long voor het hart te liggen. 

Nieuwe oNTwiKKeliNGeN
Toepassing van borstbestraling kan leiden 
tot minder okselklieroperaties 
Uit recent onderzoek blijkt dat bij vrouwen met maxi-
maal twee aangetaste schildwachtklieren veilig kan 

Minibiografie
Dr. Marcel Stam is 
radiotherapeut-
oncoloog bij het 
Arnhems Radiothe-
rapeutisch Instituut 
(ARTI). In het ARTI, 
waar hij vooral 
borst- en long-
kankerpatiënten 
behandelt, worden 
jaarlijks 2.500 pa-
tiënten bestraald. 
Het ARTI staat in 
de Europese top 
3 voor wat betreft 
aantal patiënten 
die deelnemen aan 
grote internationale 
onderzoeken.

Drs. Maurice van 
der Sangen is 
radiotherapeut-
oncoloog in het 
Catharina Zieken-
huis in Eindhoven, 
bestuurslid van het 
Nationaal Borst-
kanker Overleg 
Nederland, de 
Borstkanker 
Onderzoeksgroep 
Nederland en 
van de Landelijke 
Behandelrichtlijn 
mammacarcinoom.

Marcel Stam Maurice van der Sangen

Roken en bestraling
≥ Roken en bestraling van de long is letterlijk een dodelijke  

combinatie: de kans op longkanker verdubbelt. ‘Het beste is direct 

te stoppen na de diagnose, maar kies een goed moment’,  

benadrukt Marcel Stam. ‘Je kunt beter in één keer stoppen een 

half jaar na de behandeling, dan dat je keer op keer stopt tijdens 

de behandeling en door de stress steeds weer begint en er 

uiteindelijk niet meer vanaf komt.’ De stoppen-met-roken-poli die 

iedere longafdeling tegenwoordig heeft, kan helpen bij een stop-

poging. Vraag je arts voor meer informatie.

>>
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© ARTI, Arnhem (Arnhems Radiologisch Instituut)

worden afgezien van die aanvullende okseloperatie, als 
zij nog wel borstbestraling en aanvullende chemo- en/
of hormoontherapie krijgen. Deze behandeloptie wordt 
naar verwachting ook in de landelijke behandelrichtlijn 
voor borstkanker, die in oktober 2011 verschijnt, opge-
nomen. Voordeel is dat de kans op lymfoedeem van de 
arm en bewegingsbeperking van de schouder veel lager 
is als er niet hoeft te worden geopereerd. 

Partiële borstbestraling
Standaard wordt de hele borst bestraald, maar is dat eigen-
lijk wel nodig? Waarom kan niet alleen het oorspronkelijk 
tumorgebied worden bestraald? ‘Waarschijnlijk is dat inder-
daad mogelijk bij kleine tumoren bij wat oudere patiënten.  
Momenteel wordt hier uitgebreid internationaal onderzoek 
naar gedaan’, antwoordt Van der Sangen. Omdat bij gedeel-
telijke borstbestraling hogere doses per bestraling mogelijk 
zijn, kan worden volstaan met veel minder bestralingen. 

Hypofractionering
Uit recent onderzoek blijkt dat minder vaak bestralen met 
een iets hogere dosis per bestraling hetzelfde effect heeft als 

de traditionele schema’s. Stam: ‘Hypofractionering noemen 
we dat. Een kort schema is goedkoper en patiëntvriendelij-
ker. Patiënten hoeven dan minder vaak naar het ziekenhuis 
te komen en kunnen sneller met hun chemo- of andere the-
rapie beginnen.’ In heel Nederland zijn de schema’s inmid-
dels aangepast: van zes weken naar drie tot vier weken.   

Radiotherapie in het kort
≥ Het doel van radiotherapie is het plaatselijk doden van kanker-

cellen, terwijl de gezonde cellen zo veel mogelijk gespaard blijven

≥ Omdat ook gezonde cellen beschadigd raken, kunnen bijwer-

kingen optreden

≥ De bijwerkingen zijn meestal van korte duur en gaan vaak 

vanzelf over. Vermoeidheid, ontsteking van de huid, huid- 

verkleuringen en vochtophoping in de borst zijn de meest  

voorkomende bijwerkingen 

≥ Langere termijnbijwerkingen zoals vermoeidheid, kunnen last 

veroorzaken, maar gaan ook vanzelf over. Als je blijvend last hebt, 

bespreek dat dan met je arts

≥  Meer informatie: www.borstkanker.nl/radiotherapie



15

‘ik beweeg tussen twee einders. In Nederland kan ik niet 
helemaal wennen en in Koerdistan, Noord-Irak ben ik niet 
meer op mijn plaats. Daarom reis ik er vaak heen en weer 
terug. In 2007 wilde ik daar nog blijven. Mijn vrouw niet. Ik 
was in mijn oude dorp, toen ze me belde met het slechte 
nieuws. De meeste mannen zoeken een andere vrouw als 
hun echtgenote onvruchtbaar is of chronisch ziek. Goli zei 
ook dat ik een andere vrouw moest zoeken. Maar ik voelde 
me verantwoordelijk voor haar en besloot terug te gaan. “Ik 
hou toch van jou”, heb ik gezegd. Ook vanwege haar ge-
zondheid blijven we hier. 
In het begin kon ik met niemand over haar ziekte praten. Dat 
doen mannen niet. Toen Goli nog chemotherapie had, zocht 
ze contact met Koerdistan TV. Ze wilde het taboe doorbre-
ken. Toen er bij ons thuis werd gefilmd, werd ik emotioneel 
en sloeg de handen voor mijn gezicht. Ik vroeg of ze dat 

stuk eruit wilden knippen. Maar de presentatrice zei: “Als 
we dit uitzenden, dan betekent dat een grote morele steun 
voor zoveel vrouwen.” Toen heb ik ingestemd. We kregen 
duizenden reacties, bijna allemaal positief. De voorzitter 
van de vrouwenorganisatie in Koerdistan noemde mij een 
voorbeeld voor alle oosterse mannen, omdat ik openlijk liet 
zien dat ik mijn vrouw steun. Ons huwelijk is juist sterker ge-
worden door alles wat we samen hebben meegemaakt.’   

Jalil Ahmed Qaladze (50) was in Koerdistan toen zijn echtgenote Goli 
belde met het bericht dat ze borstkanker had. ‘Zoek maar een andere 
vrouw,’ zei ze. Het paar is ongewenst kinderloos.

partner van

Te
ks

t: 
Ja

c.
 J

a
ns

se
n 

~
 F

ot
o:

 M
a

rt
ijn

 d
e 

Vr
ie

s

Goli Abdurahman, de vrouw van Jalil, is auteur van het boek 

‘21 Stralen’, over haar leven rond borstkanker, het werk dat zij in 

Nederland verricht en een aantal hoogte- en dieptepunten van 

haar leven in Koerdistan. Het boek verschijnt eind september.  

Bestellen kan op www.penacenter.com

B van Borstkankervereniging Nederland 

Zoek maar een 
andere vrouw
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Vijf jaar geleden liepen de zussen Truus en Maria samen mee met de 
eerste A Sister’s Hope, een tweedaagse wandeltocht voor vrouwen met 
borstkanker. Gewoon omdat ze vonden dat je af en toe best iets voor 
een ander mag doen. Hoe anders was de wandeling het jaar daarop 
toen bij Truus borstkanker was geconstateerd. Nog steeds lopen ze 
ieder jaar mee, ook al is de kanker bij Truus weg. Maria: ‘Praten over 
emoties vind ik verschrikkelijk moeilijk. Door de wandeltocht zijn we als 
zussen dichter tot elkaar gekomen.’
Tekst: Suzanne Bremmers ~ Foto: Suzanne Blanchard

B-trokken 

Dichter tot elkaar 
gewandeld
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K
offie en koekjes in Ens, een klein dorpje in 
de Noordoostpolder waar vroeger het wa-
ter tot vier meter hoogte kwam. In een van 
de boerderijen achter de dijk woont Maria 
Snoek (60). Speciaal voor het interview zijn 

vanuit Den Bosch zus Truus Nijboer (53) en haar man 
Gerard (55) gekomen. Alle zussen in de familie had-
den geregeld knobbeltjes en cystes in hun borsten. Al 
jarenlang waren die zonder uitzondering goedaardig.  
 Truus: ‘Toen ik weer een knobbeltje had gevon-
den, maakte ik me dus ook nergens zorgen over. Op 
weg naar de arts voor de uitslag waren mijn man en 
ik in een uitgelaten stemming. We hadden enorme lol 
in de auto. Pas toen we meteen bij binnenkomst in de 
spreekkamer werden geroepen en er een mammacare-
verpleegkundige achter de dokter aanliep, begonnen 
de twijfels. De arts zei: “Je bent heel erg ziek.” Ik kon 
het niet geloven, ik voelde me kiplekker.’

Drie uur achter elkaar bellen
Een van de eerste dingen die Truus deed toen ze thuis-
kwam, was haar zus Maria bellen. Maria: ‘Ik was ont-
zettend van streek toen ik het hoorde. Na afloop van 
het telefoongesprek heb ik me “leeg” gehuild. Ik was 
ervan overtuigd dat mijn zusje dood zou gaan.’ 
 De zussen wonen ver uit elkaar, dus ze hebben voor-
al veel gebeld tijdens het ziekteproces van Truus, ook 
al ging dat Maria niet gemakkelijk af. ‘In onze familie  
– vier broers en drie zussen – wordt niet over emoties 
gepraat. Dat kunnen we gewoon niet zo goed. Ik had 
vaak al een brok in mijn keel voordat ik Truus aan de 
lijn had. Ik vond het verschrikkelijk moeilijk om haar 
te bellen.’ Truus vult haar aan. ‘Tijdens die telefoon-

gesprekken was ik soms degene die haar moest op-
beuren. “Natuurlijk komt het goed”, zei ik dan. Toch 
hebben onze gesprekken me geholpen. Ze hebben me 
getraind om positief te blijven en niet mee te gaan in 
andermans emoties. De zussen van mijn man Gerard 
hebben vaak genoeg aangeboden om mee te gaan naar 
de bestralingen. Dat zou Maria nooit willen.’ ‘Oh, nee 
inderdaad niet’, zegt Maria. Truus is er nuchter over: 
‘Iedereen gaat weer anders om met emotie. Die ver-
schillen moet je respecteren.’ De zussen belden vaak 
en lang. Maria: ‘Ik moest natuurlijk wel bellen van 
mezelf omdat ik wilde weten hoe het met haar ging.  
 En we hebben het niet alleen over de bestralin-
gen, de ziekenhuisbezoeken en de moeheid gehad. De 
meeste tijd spraken we over gewone, alledaagse on-
derwerpen. Daar waren we vaak al behoorlijk wat 
tijd aan kwijt.’ Dat kan Gerard, de man van Truus, 
beamen. ‘Op een zaterdagmiddag belde Maria om een 
uur of twee ’s middags. Toen ik rond vijf uur terug 
kwam van de boodschappen waren ze nog steeds met 
elkaar aan het bellen.’ Bellen en wandelen. Zo hebben 
Maria en Truus de borstkanker doorstaan. 

Binnenkort gaan ze weer aan de wandel voor de vijfde 
editie van A Sister’s Hope. Tenminste, dat is de bedoe-
ling. Met Truus gaat het goed, maar Maria heeft een >>

De derde zus, Annet, maakte voor 
Truus dit beeldje van keramiek. Annet is 
vrijwilliger bij A Sister’s Hope. 

‘Nog voordat ik haar aan de lijn had, 
kreeg ik al een brok in mijn keel’ 
Maria
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hernia en twijfelt of ze dat zal redden: zestig kilometer 
in twee dagen. ‘Typisch mijn zus’, lacht Truus. ‘Het glas 
is halfl eeg. Zelfs in het jaar van de bestralingen heb ik 
meegelopen. Alle artsen en verpleegkundigen twijfel-
den of het haalbaar was, en Maria natuurlijk ook. Het 
was inderdaad zwaar, maar ik heb het gered.’ Maria 
wil daar wel iets aan toevoegen: ‘Ik ben er hoe dan ook. 
Als ik niet mee kan lopen, dan ben ik er als vrijwilliger 
om de wandelaars in de watten te leggen.’ 
 De wandeltocht A Sister’s Hope heeft Truus en 
Maria dichter bij elkaar gebracht. Maria: ‘In die twee 
dagen trek je zo intensief met elkaar op. Het zijn wan-
delingen waarbij we enorm veel plezier met elkaar 
hebben, maar soms is het ook droevig en zijn er emo-
tionele momenten. We zien alle vrouwen na een jaar 
weer terug en vertellen elkaar hoe het gaat. Sommi-
gen hebben T-shirts aan met een foto van hun overle-
den zus of vriendin erop.’ Truus: ‘Al die verhalen, dat 
raakt je enorm. Bij de warming-up, als we iedereen 
weer tegenkomen, komen de tranen al. Ook de aan-
komst in het Olympisch Stadion aan het eind van de 
wandeling geeft een enorme emotionele ontlading.’ 

elke stap telt
Iedere deelnemer neemt € 1500,- mee om met een 
team aan de start te mogen verschijnen, het geld 
gaat rechtstreeks naar borstkankeronderzoek toe. 
Ieder team maakt voor de sponsoren een website. 
 Maria: ‘Aan de telefoon hebben we uren gepraat 
over de naam van de url. We dachten aan boezemsite.
nl, maar dat bleek een sekssite.’ Uiteindelijk werd het 
elkestaptelt.nl. Truus: ‘Iedere stap die je tijdens de wan-

deltocht zet, is er een die je dichter bij de eindstreep 
brengt, maar ook iedere stap in het leven telt. Het gaat 
nu weer goed met me en daar ben ik de artsen ontzet-
tend dankbaar voor. Borstkanker heeft ook voor posi-
tieve elementen gezorgd. Ik ben een makkelijker mens 
geworden omdat ik beter kan relativeren. Dat is een ca-
deautje dat ik heb gekregen.’ Gerard: ‘Haar levenshou-
ding is inderdaad veranderd. Als ik vroeger tijdens mijn 
jeugd ergens mee zat, zei mijn moeder altijd: “Maak je 
niet druk, volgende week kun je dood en begraven zijn.” 
Die relativerende instelling zie ik nu ook bij Truus.’ Ook 
zus Maria ziet ondanks alle angst die ze heeft door-
staan, positieve kanten. ‘Ik weet nu dat je wel degelijk 
kans hebt om kanker te overleven en er goed uit te ko-
men. Dat had ik niet durven dromen.’  •

A Sister’s Hope 
A Sister’s Hope – oorspronkelijk een Amerikaans initiatief – is 

een tweedaagse wandeltocht van zestig kilometer die eindigt in 

Amsterdam. Dit jaar wordt de tocht gehouden op 8 en 9 

oktober. Iedere wandelaar betaalt via sponsoren 1500 euro, 

geld dat rechtstreeks naar borstkankeronderzoek gaat.  

www.asistershope.nl

‘Ik vind dat je moet respecteren 
dat iedereen op zijn eigen manier 
omgaat met emoties’ 
Truus

Truus en Maria hebben tijdens de wandelingen voor A Sister's 
Hope ontzettend veel plezier, maar soms is het ook droevig. 
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De themadag was gericht op mensen tus-
sen de twintig en de veertig jaar. De onder-
werpen van de lezingen sloten goed aan 
bij de vragen waar vooral vrouwen uit deze 
leeftijdsgroep mee worstelen. Laat ik me tes-
ten op het gendragerschap? Kies ik voor een 
preventieve ingreep of voor controles? Wat 
zijn de consequenties als je drager bent van 
een afwijkend gen? Wat is de invloed ervan 
op mijn nieuwe partner en wat zijn de ver-
schillende mogelijkheden bij zwangerschap? 

Sociale aspecten
Veel onderwerpen op de themadag raken aan 
een sociaal aspect. Wat zeg je bijvoorbeeld te-
gen vrienden als je weet dat je het gen hebt en 
hoe ga je om met familieleden die meteen een 
mening klaar hebben? Maatschappelijk wer-
ker van het UMC Utrecht Nanny van den Boog-
aard: ’Iedereen doet het op zijn eigen manier. 
Ik raad aan om te leren van elkaars ervaringen. 
Om, als het ware, recepten uit te wisselen.’    
Erika (27), speciaal voor de themadag uit Bel-
gië gekomen, worstelt met de vraag hoe zij 
zich kan verweren tegen haar familie. Haar 
zus en nicht hebben preventief hun borsten la-
ten verwijderen, maar eigenlijk wil Erika er niet 
aan. ‘Tijdens een van de presentaties hoorde 
ik dat vijftig procent geen operatie ondergaat, 
maar zich laat controleren. In mijn familie lig-
gen die verhoudingen heel anders. Zij vinden 
dan ook allemaal dat ik mijzelf preventief moet 

laten opereren. Het is fijn om te horen dat dit 
niet zo vanzelfsprekend is. Dat geeft munitie 
om thuis mijn standpunt beter te verdedigen.’ 

wanneer en hoe testen?
Na de lezingen was het mogelijk tijdens 
workshops in kleine groepjes vragen te stel-
len aan de sprekers. Tijdens de workshop 
‘Laat ik mijzelf testen?’ bleek dat veel jonge 
meiden zich afvragen wat een goed moment 
is om dat te doen. De kans dat je borstkan-
ker krijgt op zo’n jonge leeftijd is nog niet zo 
groot. Waarom zou je het dan nu al moeten 
weten? Aan de andere kant, zo stelt spreker 
en genetisch consulent van het LUMC drs. 
Nandy Hofland, als je iedere dag opstaat en 
naar bed gaat met de vraag ‘Heb ik het?’, 
dan is het misschien wel een goed idee.  
Twee zussen vertellen dat ze twijfelen of ze 
zich samen zullen laten testen. Moeilijk te zeg-
gen, vindt Hofland. Ze heeft geregeld zussen 
op haar consult, maar ze weet niet altijd wat 
zich na afloop van de test afspeelt. Geluk-
kig kan workshopleider Hanna advies geven. 
Ze raadt de vrouwen aan om er heel zorg-
vuldig over na te denken. ’Een voordeel kan 
zijn dat je samen het traject kunt doorlopen 
en elkaar kunt steunen, maar er is ook een 
kans dat de testuitslagen verschillend zijn. 
Je weet niet of je na afloop samen kunt hui-
len of samen taart kunt eten. De een kan het 
hebben en de ander niet. Wat doe je dan?’   

In contact komen met elkaar en praten over el-
kaars ervaringen, dat is ook waarvoor moeder 
Henriette (50) en dochter Sophie Steen (21) zijn 
gekomen. Henriette heeft eierstokkanker, een 
aantal van haar zussen ook. Henriette: ’Vroe-
ger werd er bij ons thuis niet over kanker ge-
sproken. Een taboeonderwerp. Dat wil ik mijn 
dochter niet aandoen. Daarom gaan we hier 
samen naar toe.’    

Actief in de werkgroep 
Word actief lid van de werkgroep erfelijke borst- 

en eierstokkanker en kom kennismaken op 12 

oktober 2011. Op deze bijscholingsavond hoor je 

over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied 

van erfelijke borst- en eierstokkanker.

Uitslag enquête  
zorgstandaard 
Meer dan honderd mensen vulden de enquête 

voor de zorgstandaard erfelijke borst- en eier-

stokkanker in. De resultaten zijn belangrijk om 

het patiëntenperspectief goed in deze zorgstan-

daard weer te geven. In november organiseert 

BVN focusgroepen, twee bijeenkomsten waarbij 

in kleine groepen opvallende ervaringen met de 

zorg die uit de enquête naar voren zijn gekomen 

worden besproken. www.brca.nl

Erfelijk belast:  
ervaringen delen helpt
 
Als je jong bent en je krijgt te maken met een erfelijke afwijking aan 
het BRCA1- of BRCA2-gen, kom je voor veel vragen en keuzes te 
staan. Op de themadag ‘Jong en BRCA’ in Utrecht, georganiseerd door 
Borstkankervereniging Nederland, kwam een groot aantal van deze 
vragen en dilemma’s aan bod. Pasklare antwoorden konden de sprekers 
niet geven, maar het informatiegehalte was hoog. Bovendien kun je 
leren van elkaar.
Tekst: Suzanne Bremmers
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Wat is lymfoedeem?
Naast een bloedvatenstelsel loopt er door 
ons lichaam ook een lymfvatenstelsel. Dat 
stelsel speelt een belangrijke rol in de afweer 
tegen ziekteverwekkers en bij het afvoeren 
van vocht en afvalstoffen. Als het lymfstel-
sel beschadigd raakt, dan kan de afvoer 
ontregeld raken. Dat kan op zijn beurt weer 
zorgen voor ophoping van eiwitrijk vocht 
in het lichaam, een aandoening die lymfoe-
deem heet. 

Lymfoedeem bij borstkankerpatiënten 
manifesteert zich vaak in de buurt van de 
plek waar lymfklieren zijn verwijderd: de 
arm of de borst. Maar ook als er geen klie-
ren worden weggehaald, kan lymfoedeem 
ontstaan. Bijvoorbeeld omdat bestraling het 
lymfstelsel heeft beschadigd. 

Hoe herken ik de symptomen 
van lymfoedeem?
Het is van te voren nauwelijks in te schat-
ten wie er wel en wie er geen lymfoedeem 
krijgt. De eerste klacht bij lymfoedeem is 
meestal een zwaar of moe gevoel in de arm 
of zwelling van het gebied rond de borst. 
Soms gaat het gepaard met pijn en tinteling. 
Daarna zwelt het lichaamsdeel in kwestie op. 
De symptomen vinden meestal betrekkelijk 
snel na de kankerbehandeling plaats, maar 
kunnen zich ook pas tientallen jaren later 
manifesteren. Het is belangrijk dat je bij de 

eerste symptomen direct naar de huisarts of 
naar de specialist gaat. Hoe eerder de behan-
deling start, hoe beter.

Wat merk ik van lymfoedeem? 
Lymfoedeem heeft meestal een behoorlijke 
impact op de kwaliteit van leven. De struc-
turen in de oksel die door operatie en bestra-
ling beschadigd zijn, beperken de beweeglijk-
heid en de zwelling is hinderlijk. Bovendien 
geeft bewegen vaak een zwaar gevoel en 
kunnen mensen angstig zijn dat de arm door 
bewegen dikker wordt. Dat kan tot gevolg 
hebben dat je niet meer zo kan functioneren 
als voorheen. 

Wat is er aan te doen?
Er zijn een aantal leefstijltips die de kans  
op lymfoedeem na borstkankerbehandeling 
verminderen (zie kader). Mocht de aandoe-
ning toch de kop opsteken, dan volgt meest-
al de weg naar de oedeemfysiotherapeut  
of huidtherapeut. 

Een behandeling start met een lymf-
drainage, een vorm van massage waarbij de 
afvoer van het vocht wordt verbeterd. Om 
de doorstroming op gang te houden, wordt 
vervolgens de arm gezwachteld. Als er door 
de massage en het zwachtelen tien procent 
diktevermindering van de arm is behaald - 
gewoonlijk na een week of vier - dan wordt 

een steunkous aangemeten. Die moet dage-
lijks gedragen worden. Als er sprake is van 
tijdelijke toename van vocht, leert de patiënt 
ook zelf zwachtelen. 

Om het resultaat te behouden leert 
een therapeut de patiënt vervolgens allerlei  
oefeningen die de doorstroming in het lymf-
stelsel moeten verbeteren, zoals ademha-
lingsoefeningen. Ook oefeningen met arm, 
hand, nek en rug verbeteren de doorstroom. 
Om de behandeling te ondersteunen is het 
belangrijk dat patiënten blijven bewegen, 
bijvoorbeeld door te sporten. Zwemmen 
en nordic walking zijn met name geschikt. 
Houd je je verder aan de leefregels, dan 
helpt dat bij het bespoedigen van het herstel  
en het voorkomen van een terugslag. Maar 
zelfs met behandeling gebeurt het regelma-
tig dat het lymfoedeem in de loop van de 
tijd toch verergert. Lymfoedeem gaat nooit 
helemaal over.

Hoe zwaar is de  
behandeling?
De massage en therapiesessies zijn op zich 
niet erg zwaar. Het vervolg kan dat wel 
zijn. Omdat lymfoedeem nooit over gaat, 
moeten patiënten de oefeningen blijven 
volhouden. Bovendien moet de steunkous 
elke dag aangetrokken worden, ook als het 
bijvoorbeeld heel warm is. De steunkous is 
ook nog eens zichtbaar onder kleding om-

Tussen 20 en 35 procent van alle borstkankerpatiënten krijgt  
na behandeling last van lymfoedeem. Maar wat is lymfoedeem 
precies? En is er wat aan te doen? De feiten op een rij.
Tekst: Hidde Boersma

De ins en outs van 
lymfoedeem
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dat hij zich uitstrekt tot de hand, waardoor 
het dragen vaak gepaard gaat met gevoelens 
van ongemakkelijkheid. Omdat sporten erg 
vermoeiend kan zijn en omdat het de arm 
soms zelfs korte tijd dikker maakt, hebben 
veel patiënten moeite om de therapie vol te 
houden. Lymfoedeembehandeling is dus 
vooral psychisch zwaar. 

En wat als het allemaal  
niet helpt?
Als lymfoedeem niet behandeld wordt of 
als de behandeling niet goed genoeg werkt, 
dan kan het opgehoopte vocht verharden. 
Een operatie is dan de laatste oplossing. Bij 
zo’n chirurgische behandeling worden zo’n 
twintig sneetjes in de huid gemaakt, waar-
na het verharde vocht wordt weggezogen. 

De operatie kan alleen blijvend helpen, als 
vervolgens het hele leven dag en nacht een 
steunkous wordt gedragen om het resultaat 
te behouden. Omdat lymfoedeem steeds 
eerder opgemerkt en behandeld wordt, zijn 
operaties nog maar zelden nodig.

Wat wordt er vergoed?
De eerste twaalf fysiotherapiesessies wor-
den niet vergoed vanuit de basisverzekering. 
Je kan er wel een aanvullende verzekering 
voor afsluiten. Duurt de behandeling langer 
dan twaalf keer, dan wordt lymfoedeem als 
chronische aandoening vergoed vanuit de ba-
sisverzekering. Met de aankomende bezuini-
gingen bestaat de kans dat het aantal zelf te 
betalen sessies stijgt of dat de behandeling 
verdwijnt uit de basisverzekering. •

lymfklieren zijn de 

zuiveringsstations van het 

lymfestelsel: daarin worden 

ziekteverwekkers - vooral 

bacteriën en virussen 

- onschadelijk gemaakt. Op 

diverse plaatsen in ons lichaam 

komen groepen lymfklieren voor, 

de 'lymfklierregio's':

 

·  in de hals (A)

·  in de oksels (B)

·  langs de luchtpijp (C)

·  bij de longen (D)

·   bij de darmen en achter in de 

buikholte (E)

·  in de bekkenstreek (F)

·  in de liezen (G)

Illustratie: KWF

Lymfoedeem voorkomen      
 
De volgende leefstijltips verminderen de kans 
op lymfoedeemvorming:

•  Vermijd strakke kleding en sieraden. Ook 

slecht passende bh’s en zware borstprotheses 

verminderen de doorstroming

•  Ga sporten om de doorstroming van lymfvocht 

te verbeteren, maar forceer niet

•  Bij sporten waarbij je je arm intensief gebruikt, 

is het van belang dat je tijdens en na het 

sporten een kous draagt als je oedeem hebt. 

Nog belangrijker is dat je je armen en romp 

voldoende kunt bewegen. Overleg bij twijfel 

met je (oncologie)fysiotherapeut

•  Zorg dat je arm niet te lang naar beneden 

hangt. Doe bijvoorbeeld je hand in je zak als je 

staat of gebruik een balletje om in te knijpen

•  Forceer het gebruik van je arm niet. Til 

bijvoorbeeld niet ineens heel zwaar

•  Voorkom alle wondjes rond je borst en arm in 

kwestie om infecties te voorkomen. Mocht je 

toch een wondje hebben, ontsmet en verbind 

die dan goed.

•  Let op bij extreme warmte of kou. 

Saunabezoek wordt vanwege de extreme 

warmte afgeraden.

Meer info?                                                               
 
wil je meer weten over lymfoedeem, kijk dan 
op de volgende sites:
www.lymfoedeem.nl 

www.nvfl.nl 

www.huidtherapie.nl 

Met dank aan Heleen Burghout, 

oncologiefysiotherapeut in Ede en 

Joyce Verhoeff, ervaringsdeskundige van het 

Nederlands Lymfoedeem Netwerk (NLNet).
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BVN-project

I
n 2010 is het project ervaringen Bundelen & inzetten (eBi) 
gestart. eBi is in feite het bestaansrecht van BVN: het be-
nutten van ervaringen van (ex)borstkankerpatiënten en 
mensen die erfelijk belast zijn om anderen te helpen en 
om de borstkankerzorg te verbeteren. eind 2010 heeft BVN 
subsidie gekregen van Fonds PGo (Fonds Patiëntenorga-

nisaties, Gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden) om 
samen met twee andere patiëntenorganisaties (Nederlandse 
Stoma Vereniging en Crohn en Colitis ulcerosa Vereniging 
Nederland) het eBi-project uit te voeren. ook Stichting Pink 
Ribbon financiert een aantal onderdelen van het eBi-project.

Elkaars ervaringen benutten
Milja van engen is actief lid van BVN en houdt zich bezig met 
het eBi-project. ‘Toen ik in 2008 borstkanker kreeg, hield ik mijn 
familie en vrienden op de hoogte door middel van een blog. Ik 
wilde daar nog iets mee doen, maar wist niet goed hoe. Toen 
BVN vrijwilligers nodig had voor het EBI-project, heb ik me direct 
aangemeld. EBI sluit aan bij wat ik met mijn eigen ervaringen 

wilde doen: andere borstkankerpatiënten helpen het proces zo 
goed mogelijk door te komen.’

EBI is in feite een systeem voor snelle achterbanraadpleging: 
met nieuwe digitale communicatiemiddelen snel en efficiënt 
ervaringen verzamelen en inzetten. Hoe meer ervaringen, hoe 
sterker BVN staat om de borstkankerzorg bij te sturen. ‘Via EBI 
kan BVN er bijvoorbeeld achter komen wie ervaring heeft met 
een behandeling, wie gedupeerd wordt door overheidsmaatre-
gelen of wie mee heeft gedaan aan een onderzoek’, vertelt Van 
Engen. ‘Maar (ex-)borstkankerpatiënten en naasten kunnen via 
EBI ook heel gericht met elkaar in contact komen. Wij merken dat 
mensen bereid zijn hun ervaring te delen. Zeker als ze weten 
dat er iets positiefs mee gebeurt.’

Toekomstmuziek
‘onderdeel van eBi is ook de ontwikkeling van een portaal 
speciaal voor borstkankerpatiënten’, zegt Milja van engen. 
‘Dat is een digitale pagina waar je een eigen profiel kunt aan-
maken, waarin je al jouw persoonlijke informatie en links kunt 

EBI:  
Ervaringsdeskundigheid  
Bundelen & Inzetten
EBI is een digitaal project van Borstkankervereniging Nederland, dat nog 
volop in ontwikkeling is. Naast het bundelen en inzetten van ervaringen 
van borstkankerpatiënten wil BVN het gebruik van e-health-toepassingen 
verder uitbreiden. Wat houdt EBI precies in en waarom wordt e-health 
steeds belangrijker?

Tekst: Esther Smid ~ Foto: Harry Meijer



23B van Borstkankervereniging Nederland 

xxxxxxx xxxxxx xxx

23B van Borstkankervereniging Nederland 

BVN-project

samenvoegen. We streven ernaar dat iedere borstkankerpatiënt 
op één digitale plek alle informatie kan vinden en uiteindelijk 
ook het eigen dossier in kan zien en contact kan leggen met 
specialisten. Daardoor voel je je beter geïnformeerd en begre-
pen en kun je makkelijker actief meedenken in je eigen behan-
delingsproces.’

Ervaren bestuurslid
Nieuw bestuurslid van BVN, prof. dr. Irma Verdonck, adviseert 
BVN sinds kort over e-health en zelfmanagement. ‘De ontwikke-
ling van EBI is een spannend proces. Er gaat heel veel gebeuren 
de komende jaren! Eigenlijk heb ik een overvolle agenda, maar 
ik vond het verzoek om me voor BVN in te zetten te belangrijk 
om af te slaan.’

Irma Verdonck doet in het VUmc in Amsterdam onderzoek 
op het gebied van psychosociale oncologie, kwaliteit van le-
ven tijdens en na kanker en e-health. ‘Met behulp van e-health 
kunnen zeer nuttige hulpmiddelen relatief goedkoop ingezet 
worden. De Monitor Borstkankerzorg is een goed voorbeeld: je 
kunt online op basis van eigen specifieke wensen én ervaringen 
van lotgenoten de borstkankerzorg in verschillende ziekenhui-
zen vergelijken.’

Informatie op maat
‘Toen ik zelf borstkanker had’, vertelt Irma, ‘kreeg ik folders waar-
van de inhoud vrij algemeen is. In verschillende ziekenhuizen 
worden momenteel e-health-toepassingen ontwikkeld waarbij 
de patiënt via internet informatie op maat krijgt over het specifie-
ke type kanker en de behandeling. Ook in het nazorgtraject heb 
ik dingen gemist: ik had graag mijn eigen gezondheid in kaart 
willen brengen en willen vergelijken en adviezen willen krijgen 
over de verschillende mogelijkheden voor nazorg. Er is heel 
veel, maar het is moeilijk om door de bomen het bos te zien.’

Meten, weten, doen
‘In het VUmc testen we op dit moment een eerste versie van OncoKom-
pas’, aldus Verdonck. ‘Het is een persoonlijk hulpmiddel voor kanker-
patiënten, dat bestaat uit een combinatie van zelfmanagement en 
e-health. Met OncoKompas kun je de voor jou ideale revalidatie en 

nazorg vinden. Je brengt zelfstandig jouw kwaliteit van leven in kaart 
door per thema vragen te beantwoorden. Het OncoKompas baseert 
daarop adviezen en tips ter verbetering en geeft links naar bijvoor-
beeld fysiotherapeuten, Herstel & Balans-locaties of de online therapie 
’Minder moe bij kanker’ van het Helen Dowling Instituut. Bij ernstige 
klachten word je doorverwezen naar een zorgverlener. Uitgangspunt 
is: zelf als het kan, met hulp als het moet. En altijd veilig, wat betekent 
dat er alleen betrouwbare hulpbronnen worden aangereikt, die bij 
voorkeur bewezen effectief zijn. Uiteindelijk willen we dat OncoKompas 
landelijk ingezet wordt, voor alle kankerpatiënten.’

Spannend proces
‘KWF Kankerbestrijding ontwikkelt samen met NFK en de Integrale 
Kankercentra het portaal ’kankerNL’, waarop de krachten van alle 
kankerinstanties worden gebundeld’, vertelt Verdonck enthousiast. 
‘Deze website wordt een nationaal digitaal platform, met een com-
binatie van betrouwbare informatie, ontmoeting van en met (ex-)
patiënten en lotgenoten, forumdiscussie en diensten op het gebied 
van kanker. Het is denkbaar dat je in de toekomst ook via een link 
bij OncoKompas terechtkomt, voor alles rondom nazorg. Ook EBI en 
‘kankerNL’ onderzoeken wat de ideale manier is om beide platforms 
met elkaar te verbinden.’

Wat heb je aan EBI? 
EBI biedt een kans om jouw eigen ervaringen te delen. Daar wordt 

de zorg voor borstkankerpatiënten beter van! BVN nodigt je uit om 

mee te doen. Kijk regelmatig op www.borstkanker.nl welke vragen 

uitstaan, volg BVN op Twitter (@borstkanker) of één van de andere 

sociale media en reageer als je je aangesproken voelt.

mini-biografie  
Prof. dr. Irma Verdonck is per 1 juni 2011 toegetreden tot het bestuur van 

BVN. Irma Verdonck (1963) is psycholoog, logopedist en taalkundige en 

bekleedt sinds april 2010 de leerstoel ‘Leven met Kanker’ aan de Vrije 

Universiteit in Amsterdam, die gefinancierd wordt door Stichting Alpe 

d’HuZes. Irma Verdonck is getrouwd, heeft twee zonen en kreeg in 2007 

zelf de diagnose borstkanker.

“ Via EBI kan BVN er bijvoorbeeld achter komen wie 
ervaring heeft met een behandeling, wie gedupeerd 
wordt door overheidsmaatregelen of wie mee heeft 

gedaan aan een onderzoek
Milja van Engen”

Irma Verdonck
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B-proefd

Trial:  
onderzoek naar 
echogeleid opereren
Tekst: Jac. Janssen ~ Foto's: Janus van den Eijnden

Nauwkeuriger en cosmetisch beter
Petrousjka van den Tol

‘Borstsparende operaties van tumoren die met de hand 
voelbaar zijn, geven cosmetisch gezien slechte resultaten 
bij een op de drie vrouwen. Om te onderzoeken of dit 
beter kan, bekeken wij de preparaten van verwijderd 
borstweefsel na die operaties. Dan blijkt gemiddeld 
ruim twee keer teveel weefsel te worden weggenomen: 
een belangrijke oorzaak voor een slecht cosmetisch re-
sultaat. In het verwijderde weefsel zat de tumor boven-
dien meestal niet in het midden daarvan. En bij een op 
de vijf operaties blijft er nog kwaadaardig weefsel ach-
ter, met nieuwe operaties of hogere doses bestraling als 
gevolg. Niet-voelbare tumoren, die borstsparend  
worden geopereerd, kun je tijdens de operatie op drie 
manieren opsporen. Ofwel je plaatst een draad, of ra-
dioactief materiaal, of je gebruikt een echo. Uit ons on-
derzoek blijkt dat de echogeleide operatie het effectiefst 
is: daarna is en blijft de tumor het vaakst weg. Tijdens 
zo’n operatie maakt de chirurg gebruik van echografie, 
verricht door de radioloog. Op deze manier kan de chi-

rurg precies zien wat hij moet weghalen. Bovendien lijkt 
met deze methode minder weefsel te worden weggeno-
men. Dat zou een kleiner verschil kunnen opleveren tus-
sen de wel- en de niet-geopereerde borst – cosmetisch 
mooier en ook psychisch minder belastend. 

Gezien de positieve resultaten met echogeleid opere-
ren voor de niet voelbare tumoren zijn we ons gaan af-
vragen of echografische begeleiding bij de wel voelbare 
tumoren ook tot betere resultaten zou leiden. Daarom 
zijn we de COBALT-studie gestart. Onder begeleiding 
van studiecoördinator Nicole Krekel werken zes zieken-
huizen mee, namelijk het VUmc in Amsterdam, het Wa-
terland Ziekenhuis in Purmerend, Medisch Centrum 
Alkmaar, het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, het 
Kennemer Gasthuis in Haarlem en Ziekenhuis Gelderse 
Vallei in Ede. Hierbij vergelijken we zestig echogeleide 
operaties met zestig traditionele operaties op de tast.  
 Voor de echografie is de aanwezigheid nodig van een 
radioloog op de operatiekamer. Op het VUmc is dat 
geen probleem, maar in veel algemene ziekenhuizen is 
de beschikbaarheid van radiologen op de operatieka-
mers beperkt. Daarom leerden onze radiologen onze 

Bij een borstsparende operatie 
wordt de kwaadaardige tumor 
verwijderd, terwijl de rest van de 
borst gespaard blijft. Het dilemma 
voor de oncologisch chirurg is dat 
hij enerzijds de tumor radicaal moet 
verwijderen waardoor rond de tumor 
ook gezond weefsel weggenomen 
wordt, en dat hij anderzijds voor het 
cosmetisch resultaat juist niet teveel 
gezond weefsel moet weghalen.

Dr. Petrousjka van den Tol, oncologisch chirurg VU medisch centrum
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oncologisch chirurgen om de voelbare tumoren zelf te 
opereren met de visuele ondersteuning van een echo. En 
wij leren nu de oncologisch chirurgen in de overige zie-
kenhuizen de techniek van het echogeleide opereren.  
Hiervoor assisteren wij de chirurgen bij ten minste tien 
echogeleide operaties. Zij hebben na een dergelijke be-
geleiding voldoende ervaring om deze ingreep zelfstan-
dig te verrichten.

 Iedereen is enthousiast over onze studie, ook op in-
ternationale congressen. Begin 2012 hopen we af te 
ronden, eind van dat jaar hebben we de laatste resulta-
ten. Ik mag nog geen formele uitspraak doen over het 
resultaat, maar het ziet er heel goed uit. Op dertig echo-
geleide operaties tijdens de trainingsfase voorafgaand 
aan de studie bleef slechts één keer tumorweefsel achter 
(3%), terwijl dat in een voorgaande studiegroep onge-
veer 20% was. Bij de echogeleide operatie was het volu-
me van het verwijderde weefsel bovendien veel kleiner, 
waarmee we denken dat het cosmetisch resultaat na de 
operatie zal verbeteren. Steeds meer patiënten vinden 
dat belangrijk en durven daar ook naar te vragen. Hoe 
je eruit ziet, draagt vaak bij aan je levenskwaliteit.’

Ik wilde meteen graag meedoen
Yvonne Schuijt

‘Eind november 2010 ontdekte ik zelf de tumor in mijn 
borst. Daardoor was ik er vrij snel bij. Desondanks ben 
ik enorm geschrokken van hoe snel het gaat. Ik had al 
een uitzaaiing richting mijn klieren. Eerst was ik ge-
schokt. Dat mij dit overkomt! Ik dacht altijd dat ik to-
taal gezond was. Ik ben verpleegkundige in het Water-
landziekenhuis. Hoe betrokken ik ook ben bij mijn 
patiënten, ik kan het altijd op afstand houden. En nu 
had ik zelf kanker. Daarna ging ik op onderzoek: hoe 
moet ik verder? Dokter De Widt uit het Waterlandzie-
kenhuis vroeg of ik wilde meedoen aan dit onderzoek 
en binnen een kwartier was ik ervoor ingeschreven. Op 
7 december werd ik al geopereerd. Misschien had ik het 
geluk dat ik zelf in een ziekenhuis werk dat aan deze 
trial meewerkt. Ik wilde meteen heel graag meedoen.  
 Onderzoek naar deze ziekte is sowieso belangrijk. 
En ik vond het ook prettig dat er bij de operatie nog een 
extra oncologisch specialist van het VUmc aanwezig 
was. Dat gaf mij het gevoel dat er nóg beter gekeken 
werd naar hoeveel weefsel er exact weggehaald moest 
worden. Ik kan me voorstellen dat het cosmetische as-
pect meetelt, maar voor mij speelde dat geen rol. Ik 
wilde alleen die tumor zo snel mogelijk kwijt. Ik denk 
dat deze manier van opereren, met een echo erbij, de 
norm zal worden. Omdat het zoveel preciezer is. Ook 
verwacht ik dat ik er zelf goed uitkom. Volgens de art-
sen heb ik goede vooruitzichten op volledig herstel. Ik 
heb net alle behandelingen achter de rug. Ik begin dus 
pas te herstellen. Want ook al ben je er snel bij, je moet 
evengoed de hele reeks van behandelingen doorlopen.  
 En dan is er nog de emotionele verwerking. Het was 
toch kanker wat ik had. Maar ik ben de meeste tijd 
strijdbaar geweest. Tijdens de chemo heb ik gesport, als 
deel van een andere proef. Dat kan ik iedereen aanbeve-
len! Net als het meedoen aan deze trial.’ 

Het onderzoek kan worden uitgevoerd dankzij Stichting Pink 
Ribbon, de Osinga Kluis Foundation en Toshiba Medical Systems.

B-proefd

Ook in deze rubriek? 
In deze rubriek vertelt steeds een andere arts over het hoe en 

waarom van een onderzoek en beschrijft een (ex-)borst- 

kankerpatiënt waarom ze eraan meedeed. De volgende  

websites geven informatie over lopende onderzoeken: 

www.boogstudycenter.nl

www.kankeronderzoek.info

wil je je als arts of patiënt opgeven voor de rubriek, mail dan 

naar redactie@borstkanker.nl

Yvonne Schuijt, deelnemer aan de trial over echogeleid opereren
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shopping & service
Waar ga je naar toe als je even weg wilt van 
alledag, op adem wilt komen of met je
geliefden samen wilt zijn? Hier een selectie uit 
de vele lezerstips. Plus weer een aantal 
bejubelde initiatieven. 

B-jubeld 

Pleisterplaats 
voor de ziel
De Hof van Kairos ligt in het 
coulisselandschap van 
Winterswijk. Een prachtig oud 
landschap met een omhul-
lend karakter. Een veilige en 
welkome plek als bedding voor 
activiteiten rond bewustwording 
en heling. Een plek waar je tot 
verstilling komt, uit kunt ademen 
en inspiratie opdoet om vervol-
gens weer jouw weg te gaan. 
www.hofvankairos.nl

Droomhuis in Frankrijk
Anneke Kaandorp heeft met haar 
man Ton een oude watermolen in 
Frankrijk gekocht en biedt daar gîtes 
en een paar gastenkamers aan. 
Gastvrijheid, sfeervolle, luxe kamers 
met heerlijke bedden, rust en ruimte, 
ongerepte en schone natuur, paar-
den en yoga......dat is waar je bij Le 
Moulin des Comtes in de Auvergne 
aan mag denken. 
www.moulinsdescomtes.nl

Met z’n allen
Net over de grens maar toch buitenland. Dat 
is wat je vindt bij het NewLifestyleResort in 
het Duitse Zweifall in de Eifel, vlakbij Heerlen. 
Het is een vakantiehuis voor maximaal 22 
personen in een heerlijk rustige omgeving. 
Jaarlijks wordt er in oktober het PinkWoman 
Weekend georganiseerd en in het voorjaar 
het Kidscamp. De rest van het jaar is het huis 
te huur voor groepen. www.nlsr.nl

een wandeling en een fl esje wijn
Als je weinig energie hebt om ver weg te gaan en je wilt met je 
gezin op stap, dan is Hotel Zeeduin in Wijk aan Zee een aan-
rader. Het is een echt familiehotel, midden in de duinen. Meer 
dan een strandwandeling en een fl esje rosé (of limonade) heb je 
niet meer nodig. Tot 31/12/2011 ontvangen lezers van B bij online 
boekingen 15% korting. Kortingscode: 15BVN , ook geldig bij alle 
andere Fletcher Hotels. www.hotelzeeduin.nl , www.fl etcher.nl

1

4

2

3

Nazomeren - de fi jnste 
oktober-hangouts

≥ Daar zit muziek in! 
Welke compositie of artiest 

bezorgt jou kippenvel of juist 
dat kleine geluksgevoel? 
Mail de titel van je lievelings-
nummer voor 30 oktober naar 
redactie@borstkanker.nl

-advertentie-

4

lezers-

anbieding
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B-jubeld 

Stichting Kanker &  
Talent
Stichting Kanker & Talent biedt kanker-
patiënten ruimte en middelen om hun 
levenskracht weer ten volle te voelen.  
Sanne Graven, oprichtster van de 
stichting, is in 2010 aan de gevolgen van 
borstkanker overleden. Het was haar 
grote wens dat de stichting haar werk 
voortzet. Afgelopen mei heeft de stichting 
de Libelle STER Verkiezing gewonnen. 
www.kankerentalent.nl

een licht hoofd en een sterk lijf
Stichting Borstkanjer wil vrouwen tijdens 
hun empowermentdagen de gelegen-
heid bieden om er tussenuit te gaan met 
‘gelijkgestemden’. Even helemaal voor 
jezelf, genieten en met elkaar praten 
over alle ervaringen die je leven mis-
schien wel intens hebben veranderd. 
Maar ook op een bewuste manier wer-
ken aan een gezond lijf. Voor een lichter 
hoofd en een sterker lijf.  
www.borstkanjer.nl

Verkoelende sjaal 
De Heat Guard is een buisvormige 
sjaal gevuld met kristallen die je voor 
gebruik eerst in lauw water inweekt. 
Daarna is hij voor een paar dagen 
gebruiksklaar. Gedragen om de 
nek zorgt de sjaal voor koeling van 
de belangrijkste bloedaderen van 
en naar de hersenen. Het gekoelde 
bloed stroomt door de rest van 
je lichaam voor verdere koeling.  
Aangenaam bij opvliegers en ander 
ongemak tijdens en na chemo- of 
radiotherapie. Even in de koelkast 
zorgt de sjaal voor nog meer koeling. 
De sjaal is in diverse motieven verkrijg-
baar, nu ook met Pink Ribbon print. 
www.comfortcoolingproducts.nl 

Bewegen voor overleven
De jaarlijkse loop van Stichting Bewegen voor Overleven start op 1 oktober bij de Grote 
Kerk in Leeuwarden. Langs de route is veel te doen: theater, muziek, cultuur, typetjes, 
bands, koren en korpsen hebben zich aangemeld om de deelnemers tijdens de wan-
deltocht te vermaken. De laatste tien kilometer zullen grotendeels in het sfeervolle licht 
van de schemer en van fakkels en vuurpotten worden gelopen. Er is ook een Hardloop-
run en een Kidswalk. www.bewegenvooroverleven.nl

Meer weten over de Breast friends Award?  
Kijk op www.breastfriends.nl

Winnaar Breast Friends Award 
2011

Winnaar Breast Friends Award 
2010: Stichting Mammarosa

Winnaar Breast Friends Award 
2009: Care for Cancer

Winnaar Breast Friends Award 
2008: www.hoofdzakengids.nl

Op 09 oktober 
wordt de Award 

winnaar 2011 
bekend gemaakt!

De uitslag bekijken?
www.breastfriends.nl

Winnaar Breast Friends Award 
2011

Winnaar Breast Friends Award 
2010: Stichting Mammarosa

Winnaar Breast Friends Award 
2009: Care for Cancer

Winnaar Breast Friends Award 
2008: www.hoofdzakengids.nl

De uitslag bekijken?
www.breastfriends.nl

Breast Friends is een initiatief van Roche Nederland B.V. 
Roche is een innovatief farmaceutisch bedrijf en steunt 
organisaties en initiatieven in hun strijd tegen borstkanker. 

-advertentie-
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Shoppen voor een 
levensverzekering
Als je gezond bent lijkt het afsluiten van een levensverzekering zo makkelijk. 
Je vult op de gezondheidsverklaring met een gerust geweten ‘nee’ in op 
alle vragen naar ziektes. Maar met een borstkankerdiagnose wordt het 
aanvragen van een verzekering nooit meer hetzelfde. De toekenning 
van een verzekering duurt langer en als je er al één krijgt kan de premie 
torenhoog zijn. De oplossing? Neem de tijd en ga flink shoppen.

Tekst: José Mast

B-langrijk

Waarom zou ik een 
levensverzekering willen?
De meeste mensen krijgen te maken met 
een levensverzekering wanneer ze een huis 
kopen. Ze kloppen voor een hypotheek aan 
bij de bank. Banken stellen een verzekering 
vaak verplicht, omdat ze daarmee de zeker-
heid hebben dat ze hun geld terugkrijgen als 
de huiseigenaar overlijdt. Ook voor Nationa-
le HypotheekGarantie is een levensverzeke-
ring verplicht. Er zijn twee soorten levensver-
zekeringen: één die uitkeert bij in leven zijn, 
bijvoorbeeld aan het eind van de looptijd 
van de hypotheek, en één die alleen uitkeert 
bij overlijden van de verzekerde. Deze laat-
ste wordt meestal aangeduid met de term 
overlijdensrisicoverzekering (orv). Beide ty-
pen verzekeringen kun je ook los afsluiten, 
bijvoorbeeld om te zorgen dat je partner ver-
zorgd achterblijft.

Waarom is het moeilijker om 
een levensverzekering af te 
sluiten als je borstkanker  
hebt (gehad)?
Iedereen die een levensverzekering wil, 
moet een gezondheidsverklaring invullen, 
met vragen over leefstijl, gewicht, ziektes en 
operaties, zowel recent als in het verleden. 
Een diagnose borstkanker moet je dus zeker 
melden. De medisch adviseur van de verze-
keraar beoordeelt de gezondheidsverklaring 

en berekent aan de hand van statistieken het 
risico dat de verzekeraar moet uitkeren. Als dit 
risico hoger is dan bij een gemiddeld persoon 
van dezelfde leeftijd, dan moet de aanvrager 
vaak meer premie betalen. Patiënten in een 
palliatief stadium worden praktisch altijd ge-
weigerd. Wie curatief behandeld wordt, krijgt 
soms te horen: ‘Kom over een paar jaar maar 
weer terug.’ Is de borstkanker met succes be-
handeld of zijn beide borsten (preventief) ver-
wijderd, dan kan een verzekering ook zonder 
premieverhoging worden toegekend.

Hoe lang mag een  
verzekeraar over een  
aanvraag doen?
Iedere verzekeraar hanteert hiervoor zijn ei-
gen termijnen, die grofweg variëren van een 
maand tot drie maanden. Op verzoek van de 
Chronisch zieken en Gehandicapten Raad 
(CG-Raad) gaan verzekeraars voortaan op 
hun website inzicht geven in deze termijnen. 

Kun je een levensverzekering 
afsluiten als je een afwijking 
hebt aan het BRCA-1- 
of BRCA-2-gen?
Als uit erfelijkheidsonderzoek blijkt dat je 
drager bent van een afwijkend gen, maar de 
aandoening is niet vastgesteld, je hebt geen 
preventieve operatie ondergaan en je hebt 

geen klachten, dan hoef je dat niet te mel-
den wanneer je een verzekering aanvraagt 
voor een bedrag tot 181.198 euro. Boven deze 
zogenoemde ‘vragengrens’ mag bij een 
medische keuring wel worden gevraagd 
naar de uitslag van erfelijkheidsonderzoek 
en moet je ook eerlijk antwoorden. Een pre-
mieopslag of weigering kan het gevolg zijn. 
Verzekeraars mogen een aanvrager niet 
verplichten tot het laten doen van erfelijk-
heidsonderzoek. 

Wat kun je doen als je arts 
zegt dat je gezond bent en 
een verzekeraar je 
toch weigert?
Je kunt hierover in discussie gaan – telefo-
nisch of schriftelijk – met de medisch advi-
seur, maar volgens NFK en de CG-Raad her-
ziet deze zelden zijn mening. Het is daarom 
raadzaam tegelijkertijd alvast een andere 
verzekeraar te benaderen.

Loop je financieel risico wan-
neer je een levensverzekering 
niet (op tijd) rond krijgt?
Bij de aankoop van een huis staat meestal 
in het voorlopig koopcontract dat je een 
boete van tien procent van de aankoopsom 
moet betalen wanneer de koop niet door-
gaat. Als je de hypotheek niet op tijd rond 
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kan krijgen door een weigering van de le-
vensverzekeraar, moet je dus een boete 
betalen. Het is verstandig in het voorlopig 
koopcontract te laten opnemen dat je het 
contract kunt ontbinden als je de fi nancie-
ring niet binnen zes weken rond krijgt, lan-
ger is niet gebruikelijk. Om tijd te winnen 
kun je al voordat je een huis op het oog 
hebt, beginnen met het aanvragen van de 
verzekering. Benader ook gerust verschil-
lende verzekeraars tegelijkertijd. Iedere 
maatschappij hanteert haar eigen beleid. 

Wat kun je doen als je 
een klacht hebt over een 
verzekeraar?
Je kunt een klacht indienen bij de ver-
zekeraar. Kom je er samen niet uit, dan 
kun je een klacht indienen bij het Klach-
teninstituut Financiële Dienstverlening, 
www.kifi d.nl, T 0900 3552248. Meld je 
probleem ook bij een belangenorgani-
satie als BVN, de CG-Raad of de NFK. Zij 
proberen gezamenlijk meer inzicht te krij-
gen in de manier waarop verzekeraars 
met aanvragen omgaan. Zo kan het zijn 
dat verzekeraars verouderde statistieken 
gebruiken, waardoor de verbeterde over-
levingskansen van borstkankerpatiënten 
in hun beleid geen rol spelen. 

Wat mag wel en wat niet?
Verzekeraars hebben geen acceptatieplicht 
en mogen zelf bepalen wie zij tegen welke 
prijs verzekeren. Toch zijn er wel regels 
waaraan zij zich moeten houden. Zo mag 
de gezondheidsverklaring alleen vragen 
bevatten die relevant zijn voor het risico dat 
medisch adviseurs moeten beoordelen. 
Ook staan er vanaf 2012 bij een verzekerd 

bedrag onder de eerder genoemde vra-
gengrens geen vragen meer in naar ziek-
tes die voorkomen in de familie. Dat is het 
resultaat van recente gesprekken tussen de 
CG-Raad en het Verbond van Verzekeraars. 
Vaak wil de medisch adviseur informatie 
hebben van een behandelend arts. De arts 
heeft hiervoor toestemming nodig van zijn 
patiënt. De medisch adviseur mag dan een 
aantal gerichte vragen stellen. Weiger je 
die toestemming, dan kan de verzekeraar 
de aanvraag stopzetten. De belangenor-
ganisaties NFK en CG-Raad streven ernaar 
de vragengrens te verhogen tot de grens 
voor de Nationale Hypotheek Garantie, 
momenteel € 350.000,-. In de praktijk han-
teren sommige verzekeraars al een hogere 
vragengrens, tot zo’ n € 300.000,-. 

Als je echt geen 
levensverzekering of 
overlijdensrisicoverzekering 
kunt krijgen, kun je dan 
ook geen huis kopen?
Soms is er een alternatief mogelijk, af-
hankelijk van je fi nanciële draagkracht en 
eventuele hulp van familieleden. Heb je 
een gezonde partner, dan kun je de hypo-
theek ook afsluiten op zijn of haar naam. 
De eigendomsverdeling regel je vervol-
gens bij de notaris. Een hypotheek afsluiten 
zonder levensverzekering vergt sowieso 
meer uitzoekwerk. Een fi nancieel adviseur 
kan hierbij helpen. 

B-langrijk

Tips                                                
•  Vul de gezondheidsverklaring altijd eerlijk en volledig in. Wanneer je iets ver-

zwijgt, heeft de verzekeraar het recht een uitkering te weigeren. Een onvolledig 

ingevulde gezondheidsverklaring kan de aanvraagprocedure vertragen. Lees 

ook goed de toelichting bij de gezondheidsverklaring

•  Leef je gezond en heb je volgens je behandelend arts geen verhoogd gezond-

heidsrisico? Vermeld dat dan zeker in de gezondheids-verklaring

•  Vanaf 2012 moeten verzekeraars de vernieuwde gezondheidsverklaring gebrui-

ken. Deze is te vinden op www.verzekeraars.nl > publicaties > formulieren en 

op www.cg-raad.nl

•  Vraag zeker een offerte aan bij een verzekeraar waar je al een verzekering hebt 

lopen. Als de verzekeraar je ziet als een goede klant, zal hij je wellicht een voor-

keursbehandeling geven. De informatie die je in de gezondheidsverklaring geeft, 

zal geen gevolgen hebben voor je overige verzekeringen

•  Heb je problemen bij het aanvragen van een verzekering, dan kun je terecht bij 

het Juridisch Steunpunt van de CG-Raad, www.cg-raad.nl 

Met medewerking van CG-Raad, NFK, Verbond van Verzekeraars, 

www.chronischziekenhypotheek.nl
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Z
e ziet er prachtig uit, alsof ze net een ont-
spannende vakantie achter de rug heeft. 
Niets is minder waar, Nelleke is bezig met 
een chemopillenkuur. ‘Ze is snel moe’, waar-
schuwt haar hartelijke schoonzus die een 

paar dagen vanuit Amsterdam naar het dorp bij Gro-
ningen is gekomen. Om boodschappen te doen, koffie 
te zetten, te zorgen. Want ook al straalt Nelleke, ze is 
snel moe. Te moe om voor de foto bij dit artikel naar het 
Paterswoldsemeer te gaan, de plek waar ze zo graag is, 
tien minuten rijden hier vandaan. Maar haar gedachten 
zijn helder, haar uitspraken openhartig, haar blik fris. 
En plannen, die zijn er genoeg. 

‘Ik heb een bucket list hoor, een verlanglijst van 
dingen die ik nog wil doen. Eigenlijk zou iedereen zo’n 
lijst moeten hebben, het is zó leuk. Ik heb in Amster-
dam gewoond. Wat ik heerlijk vond, is op zondagoch-
tend langs de grachten fietsen. Dat geeft zo’n gevoel 
van vrijheid. Nou, dat staat dus op mijn lijstje. En ook: 
alle Waddeneilanden een keer langs, daar ben ik gek 
van. Ik heb wel een gevoel van haast, dat ik niet veel 
tijd meer heb. Zo wilde ik samen met mijn jongste 
broer nog een dag zeilen in Friesland, en ja, dat heb 
ik laatst gedaan. Het was een bijzondere dag met veel 
herinneringen aan onze jeugd en zeilvakanties aan het 
Heegermeer en de Fluessen.’

Kan Nelleke dan wel genieten van zo’n zeildag? 
Denkt ze dan niet: wie weet is het de laatste keer? Ja, ze 
kan genieten. Gek genoeg, vindt ze zelf. ‘Ik kan nu juist 

héél intens genieten. Mijn oudste dochter deed in juni 
eindexamen. Dat zou normaal een evenement naast het 
werk en het gezin zijn, even tussendoor. Nu heb ik er zó 
van genoten, dat ik dat nog mee mocht maken.  
 Ik zit nu in de reservetijd, ik ben er heel bewust mee 
bezig hoe ik die in wil vullen. Daarbij kies ik soms heel 
egoïstisch voor mezelf. Ik weet dat er heel veel mensen 
zijn die graag die reservetijd met mij willen doorbren-
gen, waaronder mijn man Kees. Ik geniet er ook van om 
dingen met Kees te doen, zoals laatst, een rondje varen 
of samen naar een mooie film kijken. Maar ik wil bij-
voorbeeld nog graag een paar dagen in mijn eentje naar 
Den Haag, waar ik vandaan kom, waar mijn moeder en 
mijn broers wonen. Ik heb die ruimte echt nodig, al is het 
voor mensen om me heen soms moeilijk te begrijpen.’

Steeds beter afwegen
We zitten in een zijkamer van het fijne vrijstaande huis 
met grote tuin. Nelleke ligt op de bank, haar rug onder-
steund door grote kussens, tegen haar linkerheup rust 
een warme kruik. Tegen de pijn. Achtenhalf jaar gele-
den werd borstkanker geconstateerd bij Nelleke. Een 
grote tumor, met uitzaaiingen in de lymfklieren. Alle 
zeilen heeft Nelleke bijgezet: zes keer chemo, vijfender-
tig bestralingen en een borstsparende operatie. Toen 
was de kanker weg. Ze kreeg er een hormoonkuur van 
vijf jaar achteraan en stapte daarna over op Femara. 
 Rugpijn was er de afgelopen jaren wel. Maar ’s 
nachts was-ie weg, tot begin dit jaar. ‘Na Oud en Nieuw 

Juist nu kan 
ik héél intens 
genieten

Achtenhalf jaar geleden kreeg Nelleke Duisenberg (49) 
borstkanker. In het voorjaar van dit jaar hoorde ze dat er 
uitzaaiingen waren. In haar botten en in haar organen.  
‘Het voelt nu als reservetijd, ik ben er heel bewust mee  
bezig hoe ik die wil invullen.’

Tekst: Sara van Gorp ~  
Foto: Eline Hensen

>>

Nelleke 
Duisenberg: ‘Ik 
denk dat ik in deze 
fase dichter bij 
mezelf blijf dan ik 
voorheen deed.’

B-leven
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Nellekes motto:  
‘Go with the flow, want je kunt niks plannen. Leef niet als een 

zalm, tegen de stroom in. Doe als een dolfijn, leef met de stroom 

mee, maar pak wat je pakken kunt.’

Nellekes raad: 
‘Ik ben een vechter, maar ik geloof niet in vechten tegen de 

ziekte. Ik zie vaak in overlijdensadvertenties staan dat mensen 

een jarenlang gevecht hebben geleverd. Dat levert niks op. Ik 

denk dat je meer kwaliteit van leven hebt, en daar ga ik nu voor, 

door te accepteren dat het is zoals het is. Dan maar een paar 

maanden minder.’

Nellekes plek: 
‘De duintop op Schiermonnikoog waar we als gezin altijd al 

komen, waar we vroeger speelden. We noemen dat het On top 

of the World-duin. Je kunt daar alles zien: de kust, de vuurtoren, 

het strand en de zee. Dat is mijn plek, daar vind ik kracht.’

B-leven
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B-leven

kreeg ik ook ’s nachts pijn, een diepere pijn. Ik liet een 
botscan en daarna een PET-scan maken. Na een winter-
sportvakantie waarin ik heb geskied als een speer, door 
de pijn heen, kreeg ik de uitslag. Dat was heel confronte-
rend. Je bekijkt jezelf op een scherm, driedimensionaal. 
Je ziet precies de witte vlekken. Daar zit het allemaal. 
Grote plekken in mijn heup en bekken, in m’n lever en in 
een lymfklier boven een nier. Dan weet je dat de reste-
rende behandeling alleen nog levensverlengend is.’

Op haar werk – Nelleke is projectmedewerker bij 
de provincie Groningen – zei ze: ‘Als de hormoonkuur 
weer zo goed werkt als acht jaar geleden, kan ik voor 
hetzelfde geld nog heel veel jaar mee.’ ‘Qua behande-
ling heb je een trukendoos waaruit je kunt putten: be-
straling, chemo, hormoonkuren. Een heel teleurstellend 
moment was dat ik te horen kreeg dat deze nieuwe uit-
zaaiingen niet hormoongevoelig waren. Nu heb ik een 
chemopillenkuur. Als ik nog twee kuren heb gehad, 
kunnen ze zien wat het effect ervan is. Deze kuur is te 
doen. Je wordt er moe van en misselijk, maar het is niet 
de algehele malaise van achtenhalf jaar geleden. Ik weet 
niet of ik dat nog wil, een chemo waarvan ik weer he-
lemaal kaal zou worden. Ook al vond ik dat een van de 
minst erge bijwerkingen. Dat is het uiterlijk, het ergste 
is dat je van binnen voelt dat je je lichaam kwijtraakt. 
Ik denk dat ik in deze fase dichter bij mezelf blijf dan ik 
voorheen deed. Ik leer steeds beter afwegen: wat wil ík, 
wat is voor míj belangrijk?’

Nelleke en Kees hebben drie dochters; vijftien, zes-
tien en achttien zijn ze. Een druk gezinsleven met ru-
zietjes om wie wiens vestje aan heeft en waar de haar-
borstel is. Nelleke lacht als ze het vertelt. Zij weet wel 

waar die borstel is, maar Kees weet het niet. Nelleke 
kan de drukte om dat soort dingen er niet altijd bij heb-
ben. Haar energie is snel op. ‘Zelf zit ik in een rouw- en 
acceptatieproces. Maar ik heb ook te maken met het 
verdriet van de kinderen. En met het verdriet van Kees, 
omdat hij nu al de eenzaamheid voelt. Dat kan ik niet 
wegnemen. Ik heb bijna een schuldgevoel. Dat ik ze 
dit aandoe.’ Dan zegt Nelleke: ‘Je hebt je doodvonnis 
gekregen, je weet alleen niet wanneer het wordt uitge-
voerd. Dat is een heel rare gewaarwording, waarbij ik 
me ook realiseer: ik wil gewoon door met leven.’ Aan 
het werk, bijvoorbeeld. Laatst was ze er weer, vier uur 
in de week. ‘Heerlijk was het, ik kwam helemaal gelou-

terd thuis. Ze hadden wat klusjes voor me bewaard, 
zodat ik niet alleen maar therapeutisch koffie kwam 
drinken.’ Dan moet ze lachen, zoals zo vaak tijdens het 
gesprek. Ruimte voor humor is er genoeg. 

Perspectiefjes dichterbij
Achtenhalf jaar geleden confronteerde de ziekte Nel-
leke met hoe ze in het leven stond. De kanker hielp 
haar te vinden waar haar passie lag, wat ze belangrijk 
vond. ‘Ik was voorheen wel eens afhankelijk van wat 
anderen van me dachten en vonden, in mijn werk bij-
voorbeeld. Dat heb ik losgelaten.’ Nu is het anders. ‘Ik 

‘Ik heb de ruimte voor mezelf echt nodig, 
al is het voor de mensen om me heen 
soms moeilijk te begrijpen’

>>



34     B Het blad over borstkanker

B-leven

was altijd bezig met “Nu zijn we hier en wat gaan we 
straks doen?”. Ik ben niet meer zo bezig met straks, er 
is geen verre toekomst meer. Het is heel lastig om dat in 
te vullen, dus zorg ik voor perspectiefjes dichterbij. Eén 
van de dingen op mijn lijst was dat ik nog eens naar het 
Groninger Museum wilde. Dat heb ik met een vriendin 
gedaan en dat was hartstikke genieten.’

Naast dat genieten is er de angst. De paniek. De 
eenzaamheid. ‘Ik heb een fijne groep van mensen om 
me heen, vrienden en familie die voor me zorgen. Maar 
toch is het een eenzaam proces.’ Daarom is Nelleke 
naar Het Behouden Huys gegaan, een psycho-oncolo-
gisch therapiecentrum in Haren. Moeilijk vond ze het 
niet om hulp te zoeken. Dit kun je nu eenmaal niet al-
leen. ‘Het Behouden Huys is laagdrempelig. En niks is 

daar te gek. Ik vind er herkenning. Ik heb nu bijvoor-
beeld een vrouw ontmoet die precies hetzelfde heeft 
als ik. De eerste keer dat ik haar ontmoette, hadden 
we het binnen tien minuten over euthanasie, de dood, 
hoe je partner ermee omgaat.’ 

Acht jaar geleden ging Nelleke ook wel naar lotge-
notenbijeenkomsten, maar dat vond ze heel confron-
terend. Kreeg ze de verhalen van anderen er ook nog 
bij, zaten die in haar hoofd. Nu doet ze bij Het Be-
houden Huys de aandachtstraining, een soort yoga, 
met veel ademhalingsoefeningen. En daarnaast 
praat Nelleke met psychotherapeut Martin Appelo, 
hij leert haar een visualisatiemethode. ‘Zo af en toe 
word ik overvallen door een enorm gevoel van paniek 
en angst, vooral ’s nachts kan ik daar last van heb-
ben. Dan voel ik overal pijn en denk ik: “Jeetje, gaat 

het wel goed met dat hart…” Martin Appelo heeft 
een visualisatiemethode ontwikkeld waarmee je een 
veilige plek creëert. Mijn veilige plek is een duintop 
op Schiermonnikoog. In de visualisatie zit ik op die 
plek, met om me heen zeven icoontjes, zoals op het 
bureaublad van je computer. Elk icoon heeft een be-
tekenis: angst, paniek, relaties, boosheid, blijheid, 
enzovoort. Als ik overvallen word door paniek, ga 
ik in gedachten op die duintop zitten. En dan loop ik 
rustig naar het paniekicoontje toe. Als het te groot 
wordt, dan loop ik rustig terug naar mijn veilige plek. 
En dat helpt. Telkens kun je een stukje verder gaan.  
 Zo gaat het ook met verdriet. Het is niet erg om 
je daar soms helemaal in onder te dompelen, maar je 
kunt ook weer terug naar die veilige plek.’ 

‘Ik ben niet meer zo bezig 
met straks, er is geen verre 
toekomst meer’

Psycho-sociale en lichamelijke hulp
Nelleke Duisenberg heeft veel baat bij psycho-oncologisch  

therapiecentrum Het Behouden Huys in Haren. Hier is  

aandacht voor de psychische, lichamelijke en sociale gevolgen 

van kanker. Er is begeleiding mogelijk voor alle leeftijden.  

www.assagioli.nl

Meer adressen voor hulp bij (borst)kanker:

•  Borstkanjervrouwen, www.borstkanjervrouwen.nl

•  Borstkankervereniging Nederland,  

www.borstkanker.nl/lotgenotencontact

• Centrum Amarant, www.centrum-amarant.nl

• Dr. lawrence leShan Stichting, www.leshan.nl

• De Vruchtenburg, www.devruchtenburg.nl

• Helen Dowling instituut, www.hdi.nl

•  ingeborg Douwes Centrum Amsterdam,  

www.ingeborgdouwescentrum.nl

• instellingen PyschoSociale oncologie, www.ipso.nl

• Simontontherapie, www.simonton.nl

• Stichting Honingraad, www.honingraad.nl

• Taborhuis, www.taborhuis.nl

• Vicky Brownhuis, www.vbrownhuis.nl
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Borstkanker opsporen 
via tepelvocht

‘Het was in Baltimore, tijdens mijn onder-
zoeksstage in 1997, dat ik voor het eerst zag 
dat via tepelgangen van muizen werd gepro-
beerd om borstkanker op te sporen. “Ductale 
lavage” wordt dat genoemd. Er wordt vocht in 
de tepelgang gespoten en daarna weer opge-
zogen. Ik was er meteen door gefascineerd. Dit 
moet een belangrijke ontdekking zijn, dacht ik. 
Ten eerste levert deze methode in één keer veel 
informatie op via cellen, eiwit en DNA. Ten twee-
de kan het leiden tot behandelmethodes die ín 
de borst worden gedaan en daardoor veel ge-
richter kunnen worden gegeven. 

Ik was er meteen door gegrepen en besloot dat 
we er ook aan de andere kant van de oceaan 
mee aan de slag moesten. Maar ja, hoe gaat 
dat met een nieuw idee: daar moet men aan 
wennen. Ik werkte toen aan de VU en schreef 
hier een stuk over, maar de reacties waren af-
houdend. Toen ik aan de slag ging bij het UMC 
Utrecht was ik vastbesloten: ik laat me niet weer-
houden. Als ik één ding ga doen, dan is het dit. 
Samen met collega’s Elsken van der Wall en Ka-
rijn Suijkerbuijk hebben we een onderzoeksteam 
opgezet. Geld voor onderzoek hebben we dank-
zij subsidies bijeen gekregen. 

Spray
Toen we net begonnen, stuitten we op een nieuw 
probleem: waar vind je vrouwen die mee willen 
doen aan onderzoek waarbij een katheter in de 
tepel wordt gebracht? De methode is minder 
pijnlijk dan een mammografie, maar veel vrou-
wen willen gewoon geen slangetje in hun tepel. 
Zo kwamen we op het idee van de spray met 

oxytocine, een hormoon waarmee moedermelk 
wordt opgewekt. Een klein spraytje bleek vol-
doende om zonder katheter de benodigde drup-
pel vocht te verkrijgen.

Met deze methode sporen we niet de kanker-
cellen zélf op, maar afwijkingen in het DNA die 
wijzen op het ontstaan van kanker. Het lastige 
op dit moment is dat we die afwijkingen die we 
tegenkomen nog niet kunnen interpreteren. 
Daar is meer onderzoek voor nodig, dat we de 
komende jaren gaan doen. Voor de ongeveer 
300 vrouwen die nu vrijwillig meedoen is niet 
bekend bij wie we wat vinden. Dat wordt ‘blind’ 
onderzoek genoemd. Alleen op deze manier 
krijg je ethische toestemming voor zo’n onder-
zoek. Anders zou een onderzoeksresultaat dat 
nog niet geduid kan worden, kunnen leiden tot 
bizarre taferelen, waarbij vrouwen allerlei dras-

tische beslissingen nemen, die misschien later 
ongegrond blijken.

Minder amputaties
De methode zal vooral toegepast worden bij 
vrouwen met een hoog risico: vrouwen die eer-
der borstkanker of een voorstadium daarvan 
hebben gehad of erfelijk zijn belast. Bij hen zal 
met een mammografie nog niets te zien zijn, 
maar met dit onderzoek mogelijk wel. De keuze 
om uit voorzorg, voor de kanker zich heeft ge-
openbaard, een borst weg te halen wordt dan 
veel gerichter gemaakt. Nu laat een aantal vrou-
wen hun borsten preventief weghalen, terwijl er 
nooit kanker zal ontstaan.

Ik denk niet dat mammografie hierdoor overbo-
dig wordt. Dat is een goede methode die bij heel 
veel vrouwen werkt. Mammografie, echografie 
en MRI zullen wel voorop blijven staan. Als de 
test blijkt te werken, kan hij wel van aanvullende 
waarde zijn voor specifieke groepen vrouwen 
zoals bijvoorbeeld vrouwen die slecht beoor-
deelbare mammogrammen hebben door dicht 
borstweefsel en vrouwen met spontane tepel-
vloed, en dus voor vrouwen met een verhoogd 
risico. Ik verwacht dat we binnen vijf tot tien jaar 
zover zijn dat we de methode kunnen gaan ge-
bruiken. Het is natuurlijk vreselijk frustrerend dat 
het zo lang duurt. Maar als het eenmaal zover is, 
kijken wij heel tevreden terug.’  

B-zien

Wauw, dacht patholoog en onderzoeker Paul van Diest (48) van het UMC 
Utrecht, toen hij voor het eerst hoorde van borstkankeronderzoek met behulp van 
tepelvocht. Met deze methode kan mogelijk het ontstaan van borstkanker worden 
aangetoond, nog vóór het zichtbaar is via de huidige onderzoeksmethoden. Vooral 
voor vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker is het onderzoek van belang.
Tekst: Resi Lankester ~ Foto: Janus van den Eijnden

Meer weten of  
meedoen aan het onderzoek? 
Kijk op: www.insearchofprevention.com

Prof. dr. Paul van Diest
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pink ribbon

Na de behandelingen ben je volgens 
de boekjes beter. Maar veel borst-
kankerpatiënten voelen zich dan 

juist somber, boos of angstig. Dat kan het 
lastig maken om aan het werk te gaan en 
het gewone leven weer op te pakken. Je 
bent lichamelijk en emotioneel vaak niet 
meer dezelfde als voor de diagnose borst-
kanker. Veel vrouwen krijgen te maken 
met angst voor terugkeer van de kanker, 
lichamelijke kwalen als lymfoedeem, ver-
moeidheid, een slechte conditie of over-
gangsklachten. Daarbij moet je ook nog 
leren omgaan met je veranderde lichaam 
en met reacties uit de omgeving. 

laagdrempelige website
De afdelingen Medische Psychologie en 
Medische Oncologie van het UMC St Rad-
boud in Nijmegen hebben het BREATH-
project (BREAst cancer e-healTH) opgezet. 
Doel? Zorgen dat met – onder meer – een 
online zelfhulpprogramma de klachten 
van borstkankerpatiënten tijdens de her-
stelfase afnemen, terwijl tegelijkertijd hun 
krachten toenemen. Prof. dr. Judith Prins, 
klinisch psycholoog, ontwikkelde samen 
met promovenda drs. Sanne van den Berg 
de inhoud van Beter na Borstkanker?!, een 
laagdrempelige website die borstkanker-
patiënten helpt en ondersteunt bij het her-
stel. Judith Prins: ‘We hebben het zelfhulp-

programma geschreven op basis van 
psychotherapeutische kennis, wetenschap-
pelijk onderzoek en praktijkervaringen 
van borstkankerpatiënten en hulpverle-
ners. Voor het ontwikkelen en testen van 
het programma hebben we subsidie gekre-
gen van Stichting Pink Ribbon.’

opzet en inhoud
‘Als borstkankerpatiënt doorloop je het 
online programma in vier maanden’, ver-
telt Sanne van den Berg. ‘Gewoon vanuit 
huis, wanneer het jou uitkomt. Elke 
maand staat een andere fase van herstel 
centraal: terugkijken, verwerken, verster-
ken en tot slot vooruitkijken. Het pro-
gramma bestaat uit informatieve teksten, 
opdrachten, tests en filmpjes over ver-
schillende onderwerpen: werkhervatting, 
angst voor recidief, seksualiteit, enzo-
voorts. De bedoeling is dat je elke week 
toegang krijgt tot een nieuw onderwerp 
en ongeveer een uur per week achter de 
computer zit.

Een belangrijk doel van het programma 
is “empowerment”: leren waar je krachten 
en grenzen liggen, durven aangeven wat je 
wilt en kunt, zodat je beter kunt omgaan 
met je beperkingen. Vrouwen krijgen zo de 
regie in handen over hoe ze hun eigen leven 
weer kunnen oppakken. Voordeel van zo’n 
e-health-toepassing is dat je thuis in je ver-

trouwde omgeving, op je eigen moment en 
anoniem het programma kunt volgen. Je 
werkt individueel aan je eigen herstel: je 
bent je eigen coach.’

Judith Prins: ‘Er bestaan natuurlijk al 
lotgenotengroepen, revalidatieprogram-
ma’s en zelfs een online therapie voor 
vermoeidheid bij kanker. Deze laatste 
richt zich op één specifieke klacht. Beter 
na Borstkanker?! is gericht op preventie 
en meerdere aspecten van herstel na 
borstkanker. Het zelfhulpprogramma in-
formeert over wat normaal is, bevat tips 
en tools ter verbetering van fysiek en 
emotioneel welbevinden, maakt dingen 
bespreekbaar en verwijst indien nodig 
door naar de huisarts of naar regionale 
instanties. Want soms is professionele 
hulp nodig of heeft de patiënt juist wel 
behoefte aan lotgenotencontact of aan 
groepsrevalidatie.

Het voordeel van e-health - het toe-
passen van innovatieve ICT om gezond-
heid en gezondheidszorg te ondersteunen 
of verbeteren - is dat iedereen toegang 
heeft tot de website. Het programma is 
niet regiogebonden. De enige voorwaar-
de is dat je de beschikking hebt over een 
computer met internet. De website is 
laagdrempelig: de meeste patiënten zul-
len het zelfhulpprogramma zonder pro-
blemen kunnen doorlopen.’

Na een aantal intensieve maanden met ingrijpende behandelingen is alles 
eindelijk achter de rug. En dan? Hoe pak je na borstkanker je leven weer op? 
Hoe verwerk je wat er met je gebeurd is? Het UMC St Radboud ontwikkelde 
een online zelfhulpprogramma voor iedereen die de behandeling van 
borstkanker heeft doorlopen en bezig is met herstel: Beter na Borstkanker?!

Tekst: Esther Smid ~ Foto: Erik van ’t Hullenaar

Je bent je eigen coach
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wetenschappelijk onderzoek
Beter na Borstkanker?! is momenteel nog 
niet voor iedereen beschikbaar. ‘Omdat 
we zeker willen weten dat het zelfhulp-
programma toegevoegde waarde heeft, 
voeren we nu onderzoek uit naar de ef-
fectiviteit’, zegt Judith Prins, die als pro-
jectleider aan BREATH verbonden is. 
‘Als we suggereren aan patiënten dat het 
programma werkt, moeten we dat na-
tuurlijk wel zeker weten.’

Sanne van den Berg voert het onder-
zoek uit: ‘In augustus 2010 is de eerste 
borstkankerpatiënt begonnen met het 
testen van het programma. Inmiddels 
doen zeventig vrouwen uit verschillende 
ziekenhuizen uit de regio mee aan het on-
derzoek. De helft heeft toegang tot het 
zelfhulpprogramma, de andere helft 
vormt de controlegroep. De eerste resul-
taten zullen waarschijnlijk in 2012 be-
kend zijn. We doen geen tussentijdse ana-
lyse van gegevens omdat er minimaal 170 
patiënten nodig zijn om iets over de ef-
fectiviteit te zeggen. De conclusies mogen 
namelijk niet op toeval berusten. We ho-
pen dat het zelfhulpprogramma na het 
onderzoek toegankelijk wordt voor alle 
borstkankerpatiënten, zodat zij meer 
hulp en informatie krijgen bij het hervin-
den van hun evenwicht. Zodat ze even op 
adem kunnen komen.’  

pink ribbon

Pink Ribbon steunt BREATH 
Stichting Pink Ribbon is een fondsenwervende organisatie die zich in-

zet in de strijd tegen borstkanker. Zij heeft als doel het aantal mensen 

dat borstkanker krijgt te verminderen, vroege diagnose te bevorderen 

en de zorg voor patiënten en hun omgeving te verbeteren. Dat doet zij 

door het geven van voorlichting en het fi nancieren van voorlichtings-

projecten, wetenschappelijk onderzoek en zorgprojecten. 

Het BREATH-project kreeg van Pink Ribbon een substantiële subsidie 

voor de komende drie jaar. Met die subsidie is inmiddels het zelfhulp-

programma ontwikkeld. Momenteel wordt de effectiviteit van het 

programma wetenschappelijk onderzocht.

Meedoen! 
Borstkankerpatiënten die maximaal vier maanden geleden hun laatste 

radio- of chemotherapie hebben gehad en behandeld zijn in een van 

onderstaande ziekenhuizen, kunnen zich via hun behandelend arts aan-

melden om mee te doen aan het onderzoek.

Canisius wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen), Rijnstate Ziekenhuis 

(Arnhem, Zevenaar), Ziekenhuis Gelderse Vallei (Ede), Reinier de Graaf 

Gasthuis (Delft), Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem), Jeroen Bosch 

Ziekenhuis (Den Bosch)

Promovenda Sanne van den Berg (links) en professor Judith Prins.

‘Beter na 
Borstkanker?!’ 
is een mooi soort 
tussenoplossing 
tussen behandeling 
en alles wat 
daarna volgt
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STA
OP TEGEN
KANKER

Borstkanker is een onvoorspelbare ziekte die altijd opnieuw de kop kan opsteken. Net als  
bij mij.  Maar ik blijf positief, zo sta ik ook in het leven. Ik weet wat mensen doormaken. 
Daarom wil ik lotgenoten helpen, door mijn ervaring te delen.

Samen opstaan helpt. Het geeft kracht en levert geld op voor onderzoek en patiënten-
organisaties. Word donateur van KWF Kankerbestrijding. Ga naar staoptegenkanker.nl

Ik sta op voor 
mijn lotgenoten
Marijke Vorstermans, 
actief lid Borstkankervereniging Nederland

En wat doe jij?

Meer bewegen = 
        minder kans op borstkanker        minder kans op borstkanker        minder kans op borstkanker
Wist je dat uit onderzoek blijkt dat voldoende Wist je dat uit onderzoek blijkt dat voldoende Wist je dat uit onderzoek blijkt dat voldoende 
bewegen de kans op borstkanker met 25 – 30% kan bewegen de kans op borstkanker met 25 – 30% kan bewegen de kans op borstkanker met 25 – 30% kan 
verminderen? 

Zowel vanaf jongere leeftijd bewegen als op latere Zowel vanaf jongere leeftijd bewegen als op latere Zowel vanaf jongere leeftijd bewegen als op latere 
leeftijd lichamelijk actief worden, helpt om het leeftijd lichamelijk actief worden, helpt om het leeftijd lichamelijk actief worden, helpt om het 
risico op borstkanker te verlagen. Ook voor (ex) - risico op borstkanker te verlagen. Ook voor (ex) - risico op borstkanker te verlagen. Ook voor (ex) - 
borstkankerpatiënten is het goed om in beweging te borstkankerpatiënten is het goed om in beweging te borstkankerpatiënten is het goed om in beweging te 
zijn, bijvoorbeeld door deel te nemen aan speciaal zijn, bijvoorbeeld door deel te nemen aan speciaal zijn, bijvoorbeeld door deel te nemen aan speciaal 
voor hen ontworpen bewegingsprogramma’s. voor hen ontworpen bewegingsprogramma’s. voor hen ontworpen bewegingsprogramma’s. 

Stichting Pink Ribbon vindt het fantastisch dat al veelStichting Pink Ribbon vindt het fantastisch dat al veelStichting Pink Ribbon vindt het fantastisch dat al veel
vrouwen actief zijn en bijvoorbeeld meedoen aan vrouwen actief zijn en bijvoorbeeld meedoen aan vrouwen actief zijn en bijvoorbeeld meedoen aan 
loopevenementen waarvan Stichting Pink Ribbon loopevenementen waarvan Stichting Pink Ribbon loopevenementen waarvan Stichting Pink Ribbon 
het goede doel is. 

Kom jij ook in beweging?

Kijk op Kijk op Kijk op www.pinkribbon.nlwww.pinkribbon.nlwww.pinkribbon.nl op welke manieren je ons op welke manieren je ons op welke manieren je ons
kunt steunen en ontvang de digitale nieuwsbrief!

Stichting Pink Ribbon is de fondsenwervende organisatie die 
aandacht vraagt voor borstkanker. Zij heeft als doel het 
aantal mensen dat borstkanker krijgt te verminderen, vroege 
diagnose te bevorderen de zorg voor patiënten en hun naasten 
te verbeteren.

Meer bewegen = 
        minder kans op borstkanker
Wist je dat uit onderzoek blijkt dat voldoende 
bewegen de kans op borstkanker met 25 – 30% kan 
verminderen? 

Zowel vanaf jongere leeftijd bewegen als op latere 
leeftijd lichamelijk actief worden, helpt om het 
risico op borstkanker te verlagen. Ook voor (ex) - 
borstkankerpatiënten is het goed om in beweging te 
zijn, bijvoorbeeld door deel te nemen aan speciaal 
voor hen ontworpen bewegingsprogramma’s. 

Stichting Pink Ribbon vindt het fantastisch dat al veel 
vrouwen actief zijn en bijvoorbeeld meedoen aan 
loopevenementen waarvan Stichting Pink Ribbon 
het goede doel is. 

Kom jij ook in beweging?

Kijk op www.pinkribbon.nl op welke manieren je ons 
kunt steunen en ontvang de digitale nieuwsbrief!

Stichting Pink Ribbon is de fondsenwervende organisatie die 
aandacht vraagt voor borstkanker. Zij heeft als doel het 
aantal mensen dat borstkanker krijgt te verminderen, vroege 
diagnose te bevorderen de zorg voor patiënten en hun naasten 
te verbeteren.

649xxx_ad_BEWEEG_190-120.indd   1 18-07-11   16:13
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Wie? Henk Van daele (81), emeritus hoogle-
raar pedagogiek, kreeg in 1999 borstkanker. 
Zijn vrouw ontdekte de zwelling naast een van 
zijn tepels. Ontreddering, ongeloof, ontzetting 
waren het directe gevolg. En schaamte. Nog 
geen week na de alarmerende ontdekking 
ontsierde een horizontaal litteken van onge-
veer twaalf centimeter de plaats waar eens 
Henks linkerborst zat: ‘De eerste jaren durfde 
ik niet in de spiegel te kijken.’ 

Waarom eigenlijk niet?
‘Omdat die streep me elke dag opnieuw 
herinnerde aan mijn sterfelijkheid. En aan die 
vreselijke eerste maanden. De dag waarop de 
specialist me vertelde dat het gezwel kwaad-
aardig was. De operatieve ingreep zelf en de 
deprimerende bestralingssessies die daarop 
volgden, de hormoonkuren...’

..de blik in de ogen van je  
vrouw toen ze de wond voor het  
eerst aanschouwde?
‘Dat litteken is in een goed huwelijk als het 
onze niet meer zo belangrijk. Maar wil je als 
man een nieuwe relatie beginnen, dan kan ik 

me voorstellen dat je je afvraagt hoe je over 
je ziekte begint of hoe je jezelf de eerste keer 
aan de ander toont. Héb je daar problemen 
mee, laat dan een borstreconstructie uitvoe-
ren. Er is op dat gebied ook bij mannen al heel 
veel mogelijk.’

Ga je zelf met onbezwaard gemoed 
een dagje naar het strand?
‘Ik kom zojuist terug van een vakantie aan 
zee. Met ontbloot bovenlijf liep ik rond op het 
strand. Dat durf ik sinds ik jaren geleden op 
datzelfde strand een vrouw met één borst zag 
die topless zonnebaadde.’

Overwon je toen je schaamte?
‘Gedeeltelijk. Als ik over de camping loop, gooi 
ik altijd een handdoek over mijn linkerschou-
der. Maar dat is meer om vragen van kinde-
ren te ontwijken dan de ogen van de volwas-
senen. Een van mijn kleinzonen constateerde 
jaren geleden hardop dat z’n opa een tepel 
miste. “Och”, antwoordde ik hem, “die ben ik 
verloren. Zoek die eens eventjes.” Daar moest 
hij om lachen, want hij wist wel degelijk dat ik 
in het ziekenhuis was geweest.’

Wanneer kon je jezelf weer  
bekijken in de spiegel?
‘Dat ging zeer geleidelijk. De omgang met an-
dere patiënten en het lezen van alle mogelijke 
lectuur over mijn ziekte hebben me uiteindelijk 
over die schaamte heen gezet. Dat is een 
langdurig proces geweest.’ 

Heb je nooit een plastische  
correctie overwogen?
‘De senoloog (borstspecialist, red.) die mij 
opereerde, raadde me aan om een borstre-
constructie uit te laten voeren. Ik voelde daar-
toe geen enkele behoefte. Zo dacht ik er elf 
jaar geleden over. Zo denk ik er nu nog steeds 
over. Maar dat is natuurlijk heel persoonlijk.’    

Borstkanker met puntjes 
In het boek “Borstkanker met puntjes” dat in 2002 

bij uitgeverij Houtekiet verscheen, beschrijft Henk 

Van daele hoe de diagnose borstkanker zijn 

leven veranderde en ontzenuwt hij de mythe dat 

borstkanker een vrouwenziekte is. 

Uitgeverij Houtekiet, ISBN 9052406847

Tekst: Paul Peijnenburg - Foto’s: Merlin Daleman

Overwonnen 
schaamte
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mannen met borstkanker
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xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxB-wust leven

A
ls je naar alle kankersoorten kijkt, kan gezond eten samen met 
voldoende bewegen gemiddeld zo’n 30 tot 40 procent van alle 
gevallen voorkomen. Maar de invloed van voeding verschilt per 

soort kanker’, vertelt Ellen Kampman. ‘Bij borstkanker blijkt voeding veel 
minder van invloed dan bij bijvoorbeeld darmkanker. Zo is de hoeveel-
heid groenten, fruit en vlees niet direct van invloed op het risico van 
borstkanker. Ook niet de hoeveelheid vet in je voeding, wat vroeger werd 
gedacht. Wel van invloed is het lichaamsgewicht. Zo lopen vrouwen met 
overgewicht vooral na de menopauze een hoger risico op het krijgen 
van borstkanker en ook op de terugkeer van borstkanker. Overgewicht 
verklaart ongeveer 10 procent van alle gevallen van borstkanker. Ie-
mand met obesitas heeft een twee keer zo grote kans op borstkanker 
als iemand met een gezond gewicht.’ 

Blijf op gewicht
Gewicht speelt niet alleen een rol bij het voorkómen van borstkanker, 
maar ook bij de behandeling ervan. Kampman benadrukt dat het be-
langrijk is tijdens behandelingen op het lichaamsgewicht te blijven letten. 
Hoe ongelofelijk moeilijk dat ook is in zo’n periode. Kampman: ‘We zien 
dat vrouwen met borstkanker vaak aankomen tijdens de chemokuur of 
hormonale therapie. We weten nog niet precies hoe dat komt en ook niet 
wat ertegen helpt. Heeft het bijvoorbeeld zin om meer te bewegen en wat 
voor soort beweging dan? Dat soort dingen gaan we nu onderzoeken. Bij 
vrouwen die voor de menopauze borstkanker krijgen, kan meespelen dat 
ze door de behandeling in de overgang komen. Daardoor verandert de 
vetverdeling in het lichaam. Wat ook kan meespelen is dat verpleegkun-
digen juist bang zijn voor gewichtsverlies. Ze zeggen dan vaak: “Eet maar 
zoveel als je wilt.” Borstkanker heeft vaak een relatief goede prognose en 
dan moet je juist zorgen dat je niet aankomt. Overgewicht kan voor vrou-
wen met borstkanker het risico op terugkeer van borstkanker verhogen, 
maar geeft ook een hoger risico op hart- en vaatziekten en diabetes. Af-
vallen is eigenlijk alleen een probleem in het eindstadium van kanker.’   

Gezonde voeding,  
gezond gewicht  
Tekst: Angela Severs ~ Foto: Jan Harryvan
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‘

Een gezonde leefstijl kan bijdragen aan de 
preventie en het herstel van borstkanker.  
In elke editie van B belichten we een aspect 
van bewust leven. Dit keer is dat voeding en 
gezond gewicht, met ellen Kampman.

• Check je gewicht elke week en grijp op tijd in als je aankomt
•  Eet 3x per dag fruit: bij het ontbijt, tussendoor en als toetje. 

Varieer met een smoothie of gedroogd fruit
•  Maak je dag ‘groen’. Eet bij de lunch en bij het avondeten 

een portie groente: als rauwkost, groentesoep, roergebak-
ken of gekookt. Groente levert veel vitamines en vezels en 
nauwelijks calorieën

•  Drink je slank: kies zoveel mogelijk voor water, light dranken 
en koffie en thee zonder suiker. Voeg wat citroen toe voor 
een frisse smaak en varieer met de theesoorten

•  Regelmaat: wen aan een vast eetpatroon met drie maal-
tijden en drie gezonde tussendoortjes per dag. Zo krijgt 
lekkere trek minder kans

Voor inspiratie kun je ook kijken op 
www.wcrf-nl.org/kankerpreventie/recepten of in het bekroon-
de boek Gezond eten rond chemotherapie van José van Mil, 
€ 19,95, Uitgeverij Inmerc, ISBN 9789066116481

Gezond eten: juist nu!

Ellen Kampman is sinds 2008 

persoonlijk hoogleraar Voeding en 

Kanker aan Wageningen Universi-

teit. Per 1 oktober 2010 is zij tevens 

door de stichting Alpe D’HuZes 

benoemd tot gewoon hoogleraar 

Kanker en Voeding aan de Vrije 

Universiteit in Amsterdam.

Willy de Vliegher geeft kookworkshops bij Steunpunt Terneuzen, 
een centrum voor mensen die kanker hebben (gehad), hun 
naasten en mensen met een chronische ziekte. Willy vertelt: ‘De 
kookworkshops worden nu al 5 jaar gegeven. Ik heb zelf borst-
kanker gehad en deed jaren als deelnemer mee. Vanaf dit jaar 
geef ik de cursus samen met Elly van Mil. De workshops zijn 
één avond per maand en meestal zijn er zo’n 7  deelnemers, 
waarvan de meeste borstkanker hebben gehad. In groepjes 
bereiden we een vegetarisch menu, waarbij we zoveel moge-

lijk pure en biologische producten gebruiken. We denken dat 
dat het gezondste is. Het ziet er altijd heel kleurig uit en aan het 
einde eten we samen aan mooi gedekte tafels. Het is niet al-
leen gezellig en lekker, maar ook een soort lotgenotencontact. 
We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en voelen ons begre-
pen door elkaar. Meestal is de drempel voor mensen om mee 
te doen hoog, maar als ze eenmaal een workshop hebben 
gevolgd, blijven ze terugkomen. Iedere keer gaan we met een 
goed gevoel naar huis.’

Goed voorbeeld: kookworkshops in Zeeland
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Een last
‘Mijn borsten zijn een last. In juni 2010 moest 
de inwendige borstprothese er hals over kop 
uit vanwege een infectie. Ik durf eigenlijk 
geen nieuw implantaat aan, maar vind het 
gedoe met die ongemakkelijke uitwendige 
prothese ook niks. Ik kan niet goed tegen het 
materiaal en binnen korte tijd is mijn lijf en 
beha kletsnat. Bovendien ruik ik mijzelf dan. 
Getver! Het geamputeerde gedeelte is regel-
matig gevoelig en het ziet er lelijk uit. Die wijn-
vlek op mijn gezonde borst heeft nooit een rol 
gespeeld. Nu vind ik het lelijk en vul ik in dat 
anderen wel zullen denken “dat die plek daar 
kanker is”.’

Mooiste deel
‘Mijn hals en decolleté vond ik altijd het mooi-

ste deel van mijn lijf, en mijn taille. Aanvanke-
lijk had ik door de prothese niet zo het gevoel 
geamputeerd te zijn. Eigenlijk was ik er best 
trots op hoe het er uitzag, met tepel en tepel-
hof en al! Dat ik nou net de pech had dat er 
een ontsteking kwam, daar baal ik van.’ 

 Vrouw zijn
‘Mijn borstgebied speelt nauwelijks meer een 
rol in mijn seksleven, doordat ik daar weinig 
voel. Dat vind ik jammer. In het dagelijks le-
ven doe ik nog meer moeite om er vrouwelijk, 
mooi en verzorgd uit te zien.’  

Altijd bewust
‘Als ik de boodschappen inpak bij de super-
markt, let ik op dat ik niet teveel voorover sta. 
Als er iets valt, let ik op hoe mijn inkijk is. Als ik 

thuis zonder prothese loop en er wordt gebeld, 
trek ik vlug iets aan dat mijn borsten verbloemt. 
Ik ga nooit meer spontaan de deur uit.’ 

Nieuwe operatie?
‘Ik heb zeer stellig gezegd: “Dat nooit meer.” 
Maar ik merk dat ik me erger aan al die on-
gemakken van een uitwendige prothese. Ik 
moet er nu niet aan denken dat ik weer ge-
opereerd word. Toch heb ik door een lezing 
bij BVN voor het najaar een afspraak gepland 
bij de plastisch chirurg om er nog eens uitge-
breid over te praten.’

Trots
‘Het meest trots ben ik op het feit dat ik het 
toch gered heb, ondanks dat er ook nog ake-
lige dingen in de privésfeer speelden.’   

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

Ellen Hermans
Leeftijd: 53 jaar

Borstkanker: diagnose in 
december 2005, behande-

ling vanaf februari 2006
Behandeling: amputatie en 
reconstructie ineen, daarna 

chemotherapie en tot op 
heden hormoontherapie

Complicatie: in 2010 moest 
de inwendige prothese  

vanwege een acute ontste-
king worden verwijderd 

Trots dat ik  
het gered heb
Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto: Robin de Puy

De naakte waarheid
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B wordt gefinancierd met bijdragen van  
Stichting Pink Ribbon en de volgende Bladpartners:
Ook bladpartner worden?
Neem dan contact op met Sandra Kloezen, kloezen@borstkanker.nl
T (030) 291 72 22
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service 

Borstkankervereniging Nederland (BVN) bundelt en deelt 
kennis over borstkanker en ervaringen van mensen 
die ermee te maken hebben. Want zij kunnen als geen 
ander aangeven wat van belang is. Daarmee wil BVN 
bijdragen aan betere zorg voor jezelf, voor anderen en 
voor de toekomst. B is een uitgave van BVN en houdt 
je op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied 
van borstkanker. B verschijnt drie keer per jaar in april, 
september en december.  

wil je B ontvangen? 
Via www.borstkanker.nl kun je voor € 29,- lid worden en ont-
vang je ook het blad. Je hoeft zelf geen borstkanker te hebben 
om lid te worden en het blad te ontvangen. Via lidmaatschap 
betuig je steun en sympathie voor het werk van BVN. 

B Journaal
Om meer mensen te informeren over B wordt de inhoud van ieder 
nummer via een web-journaal aangekondigd: B Journaal. B Journaal 
wordt gepresenteerd door Lara Jonkers, actief lid van BVN, en gepro-
duceerd in samenwerking met Quadia Web TV. Stichting Pink Ribbon 
financiert het journaal. 
www.borstkanker.nl/bjournaal

Monitor Borstkankerzorg
BVN maakt het mogelijk om te vergelijken welke borstkanker-
zorg ziekenhuizen bieden en of zij voldoen aan de basisei-
sen die BVN stelt aan goede zorg. Het unieke is dat de Moni-
tor ook laat zien hoe andere patiënten de zorg hebben ervaren.  
www.borstkanker.nl/monitor

Altijd antwoord
Op de website van BVN vind je nog veel meer informatie over borst-
kanker zoals een woordenboek, uitleg over behandelingen, een bi-
bliotheek en ervaringsverhalen. Kun je iets niet vinden of heb je een 
vraag, dan klik je op de homepagina via de stel-je-vraag-knop door 
naar het vragenformulier. www.borstkanker.nl

BVN ervaringslijn
T: (030) 291 72 20. Ma, woe en vrij-ochtend van 10.00 tot 13.00 uur. 
Geschoolde ervaringsdeskundigen beantwoorden vragen over de 
behandeling of over wat borstkanker met je doet. 

BVN Forum en Chat: digitaal lotgenotencontact
In het forum kun je lezen hoe anderen met hun ziekte omgaan. Je 
kunt ook real time chatten. Om mee te doen vragen we je om je een-
malig te registreren. www.borstkanker.nl/forum 

BVN Agenda
Op www.borstkanker.nl/agenda vind je een overzicht van allerlei  
activiteiten rondom borstkanker. Je kunt zoeken op datum, provincie 
en/of doelgroep.

Databank
Veel mensen vinden het prettig om met iemand die in een vergelijkba-
re situatie zit of heeft gezeten te praten over wat hen is overkomen. De 
Databank van BVN kan je snel via e-mail of telefoon in contact brengen 
met iemand die een vergelijkbare ervaring heeft gehad. Aanmelden 
kan met een e-mail naar: info.databank@borstkankervereniging.nl. 
www.borstkanker.nl/databank

Aankondigingen
Themadag Uitgezaaide borstkanker
Zaterdag 1 oktober, Baarn
Zie ook www.borstkanker.nl

Werkconferentie Meerjarenstrategie BVN
Donderdag 6 oktober 2011, Utrecht
Zie ook www.borstkanker.nl

Netwerkdag actieve leden 
Vrijdag 11 november, Utrecht
Zie ook www.borstkanker.nl

BVN in de buurt:

Regionale activiteiten
Verspreid over heel Nederland organiseren BVN-leden activiteiten 
voor lotgenoten in de regio. Vaak in samenwerking met een zieken-
huis of inloophuis. Elke provincie heeft zijn eigen homepagina. 
www.borstkanker.nl/bvn_in_de_buurt

Meewerken aan belangenbeharting
BVN stelt een nieuw team van regionale belangenbehartigers  
samen. Wil je jouw ervaring inzetten voor betere borstkankerzorg  
in je eigen regio? 
Kijk dan op: www.borstkanker.nl/belangenbehartigers

Voorlichting over borstkanker is een 
van de pijlers van Stichting Pink Ribbon.  
Daarin wordt samengewerkt met BVN. Pink Ribbon levert 
een substantiële financiële bijdrage om B mogelijk te maken. 
www.pinkribbon.nl 



Ze vieren altijd samen oud en Nieuw, 
gaan samen op wintersport en treffen 
elkaar ieder jaar een keer op landgoed 
Tongeren. En dat er een speciale band is 
tussen deze mensen, die elkaar zo’n 25 
jaar kennen, dat blijkt uit ieders reactie. 
Vanaf het moment dat Nelleke op de zeil-
school kwam om als vrijwilliger jeugdzeil-
kampen te begeleiden voor kinderen met 
kanker, is de vriendschap tussen haar en 
de rest van de groep gegroeid. ‘We delen 
alles. We kunnen alles aan elkaar kwijt. Lief 
en leed’, zegt Loes. Zij is niet de enige die 
het zo verwoordt.

Warmte
‘Deze groep staat als een muur van warmte 
om me heen’, zegt Nelleke. Net na de diag-
nose kwamen ze op zondagmiddag als ver-
rassing met borrelhappen en eten langs en 
namen de boel gewoon over. ‘Mijn gezin en ik 
kregen hier een enorme boost van. We staan 
niet alleen!’, zegt Nelleke. Dat gevoel is hele-
maal wederzijds. Bijvoorbeeld bij Rob: ‘Sinds 
het overlijden van mijn vrouw heb ik behoefte 
gehad aan de mening van een moeder. Al-
leen al Nels vragen gaven mij richting.’ Nelleke 
heeft nog heel veel te geven. Aan anderen, 
maar ook aan zichzelf. Peer verwoordt het zo: 
‘Haar kracht om te genieten van de momenten 
vind ik heel bijzonder. Het is heel fijn om daar 
deel van uit te maken. In die zin leer je ook als 
je in haar omgeving bent.’

Groei
De manier waarop Nelleke anderen mee-
neemt in onverbloemde gesprekken die 
ergens over gaan, vindt iedereen fantas-
tisch. In de buurt van Nelleke voelt iedereen 
zich volledig op zijn gemak. Ze genieten 
van haar emotionele gulheid en van haar 
kracht. ‘Rond Nel is de wereld zonnig’, zegt 
Rob. Er is ook veel bewondering, bij ieder-
een. Akke: ‘Ik vind Nelleke juist nu sterk 
groeien. Ze komt zo dicht bij zichzelf te 
staan. Het lijkt alsof ze al heel ver is in het 
loslaten en alsof juist dat haar extra vrijheid 
geeft. Het ontroert me, als ik dat zie.’  

‘   DEZE GROEP STAAT ALS 
EEN MUUR VAN WARMTE 
OM ME HEEN’

Peer de Vos (50 jaar), man  
van Akke, kent Nelleke 26 jaar

Loes Rauwenhoff-Burger  
(51 jaar), kent Nelleke 23 jaar

Akke Wiersma (45 jaar), vrouw  
van Peer, kent Nelleke 26 jaar.
Zij staat niet op deze foto.

Nelleke Duisenberg (49 jaar)

zie ook cover en pagina 41

Rob Kloppers 
(58 jaar), kent 

Nelleke 26 jaar

Tekst: ulrike Schmidt ~ Foto: edwin walvisch 


