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Hoop
Dank aan de lezers die hebben meegedaan aan het
lezersonderzoek. Jullie hebben B gemiddeld een 8 gegeven!
Hulde aan alle dappere mensen die hun verhaal delen
in B en aan de redactie. De introductie van B is overigens
niet onopgemerkt gebleven; B is uit ruim 80 inzendingen
genomineerd voor de Grand Prix Customer Media voor de
beste lancering van het jaar.
Een geweldige stimulans om door te gaan.

Ik besefte ook dat de impact van borstkanker voor ieder
mens in ieder land hetzelfde is. Borstkanker is en blijft een
drama. Er moet een oplossing komen! Dat werd pijnlijk
onderstreept toen wij het verdrietige bericht ontvingen dat
Nelleke Duisenberg op 21 oktober is overleden. Zij staat op de
omslag van B2. Krachtige, levenslustige Nelleke. Mijn ‘takehome- message’ van de studiereis was dan ook klinkklaar:
we moeten onze daadkracht en ervaringen gebruiken om de
oplossing van het probleem te versnellen.
Dat is een belangrijk voornemen voor de komende jaren.
Maar nu eerst dit jaar afsluiten met je dierbaren en met een
kaars voor diegenen die we moeten missen. Zij zijn onze
inspiratiebron.

Sandra Kloezen

Foto : Robin de Puy

In oktober reisde ik met afgevaardigden uit 43 landen drie
weken door de Verenigde Staten rondom het thema
‘Breast Cancer Awareness and Outreach’.
Een indrukwekkende ervaring waarover je kunt lezen op
www.borstkanker.nl/bvn_blog. Tijdens de reis realiseerde
ik mij hoe hoog het niveau is van de borstkankerzorg
in Nederland en werden mijn ogen geopend voor het
borstkankerprobleem in ontwikkelingslanden. ‘We have
only one radiotherapy machine in the whole country
and it is usually broken’, vertelde ‘dr Zimbabwe’ ons met
neerhangende schouders.

In Washington bezocht ik het nieuwe monument voor Martin
Luther King waarin staat gebeiteld: ‘Out of the mountain of
despair, a stone of hope’. Ik hoop dat BVN in 2012 ook haar
steen kan bijdragen en wens jou en de jouwen alle goeds
voor het nieuwe jaar.
PS: de resultaten van het lezersonderzoek vind je op:
www.borstkanker.nl/lezersonderzoekb
Sandra Kloezen,
directeur Borstkankervereniging Nederland
kloezen@borstkanker.nl ~ www.twitter.com/sandrakloezen
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03

Actueel

Berichten van onze bladpartners
Co-patiënten: initiatief van stichting ZoBeter
Om de communicatie tussen patiënten en zorgverleners te verbeteren
zijn in meerdere ziekenhuizen ‘co-patiënten’ actief. Co-patiënten zijn
vrijwilligers die de communicatie tijdens ziekenhuisbezoeken door de
ogen en oren van patiënten met kanker meebeleven. Zij kunnen ervoor zorgen dat patiënten zich beter begrepen en gesteund voelen.
Het co-patiëntschap is ontwikkeld door Stichting ZoBeter. MSD ondersteunt dit initiatief omdat het perfect aansluit bij onze bedrijfsfilosofie:
niet alleen geneesmiddelen ontwikkelen maar ook ondersteuning van
een betere kwaliteit van leven. www.zobeter.nl

Foto: Patricia Steur

Survivors on Top wint Breast Friends Award 2011
Survivors on Top is een initiatief voor patiënten en survivors van borstkanker en stelt hen in staat hun kracht te hervinden en letterlijk nieuwe
toppen te bereiken door te wandelen in de bergen. De Breast Friends
Award wordt door farmaceutisch bedrijf Roche Nederland jaarlijks
toegekend aan bijzondere initiatieven voor het welzijn van mensen
met borstkanker. Oprichtster en prijswinnaar Wien Sillevis Smit: ’Met
deze prijs kan ik volgend jaar meerdere reizen mogelijk maken.‘
www.survivorsontop.nl

Zenuwpijn
Vier op de tien vrouwen met borstkanker hebben
last van chronische pijn. Veertig tot vijftig procent
van pijn bij kanker betreft (geheel of gedeeltelijk)
zenuwpijn. Deze pijn kan worden veroorzaakt door
de behandeling van kanker (bijvoorbeeld door
chemotherapie, bestraling of een operatie) of door
de tumor zelf. Lees meer over zenuwpijn, hoe het
ontstaat en wat u er aan kan doen op de website
www.stopdepijn.nl. U kunt ook de nieuwe brochure over zenuwpijn aanvragen via info@pfizer.nl

MammaPrint
MammaPrint is een innovatieve diagnostische test die ingezet kan
worden bij vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium. Op basis van 70 genen bepaalt MammaPrint of er sprake is van een hoog
of laag risico op uitzaaiingen. Samen met andere kenmerken van de
tumor, kan dan het best mogelijke behandelplan worden bepaald.
Bespreek met uw arts of MammaPrint voor uw specifieke situatie
waardevol is. Vanaf 2012 vergoedt ook VGZ MammaPrint. Ga voor
meer informatie over MammaPrint of over de vergoeding naar de
vernieuwde website www.MammaPrint.nl

-advertentie-

Monitor Borstkankerzorg
Goede informatie helpt
Als je wilt weten welke zorg een
ziekenhuis biedt, als je wilt weten
hoe anderen de zorg ervaren hebben,
kijk dan op www.borstkanker.nl

Met elkaar. Voor elkaar.

B-sproken

Ingezonden
Mooi met één borst
Graag wil ik reageren naar aanleiding
van het artikel De Naakte Waarheid. Het
doet mij zeer dat er zo weinig bekend is
over de mogelijkheid om mooi met één
borst te zijn. Het viel mij op dat de voorlichting op de mammacarepoli alleen maar
twee keuzes geeft: borstprothese of reconstructie. Daarbij wordt voorbijgegaan aan
de mogelijkheid om gewoon zoals je bent
door het leven te gaan. Of dat de prothese
thuis even niet hoeft en dat je daar lingerie
en kledinglijnen voor hebt. Zouden jullie
misschien een artikel kunnen wijden aan
mooi met één borst?

Oncoplastische chirurgie
Ik heb zelf een oncoplastische operatie
ondergaan na de diagnose borstkanker.
Daarom herken ik mijzelf vaak niet in
de ‘eenborstige toestanden’. Op de Duizend Borsten Beurs viel het mij op dat ik
iemand van de tepelreconstructie moest
uitleggen wat oncoplastisch is. Per ziekenhuis wordt hierover verschillend gedacht.
Nou, maar ik ben er heel blij mee. Ik was
toch onder narcose, en ik hoef niet na alle
behandelingen nog eens een reconstructie
te ondergaan. In mijn geval is alles van
eigen materiaal, mijn borsten waren daar
voldoende groot voor. Het enige dat ik
heb zijn lichte littekens. Het lijkt me goed
dat deze mogelijkheid ook een keer belicht
wordt in uw blad.

Met vriendelijke groet, Manon Ruisch

Groet, Lydia Davidse

Helpen
Zomaar een reactie van iemand die ons
vandaag een mailtje stuurde: ‘Ik vind de
sjaaltjes fantastisch!! Groet, Nineke’.
Leuk dat we iedere keer weer mensen echt
helpen met de verkoelingssjaaltjes.
Groetjes, Margreet Vermeulen

meedoen
Heb je ook iets te vertellen, op- en aanmerkingen voor de redactie of wil je iets delen met
alle lezers, laat het ons weten en mail naar:
redactie@borstkanker.nl

Esthers column

Wil ik een roze verjaardagskaart?

V

lak voor mijn 43e verjaardag kwamen we terug van een
fijne vakantie op Corsica. Vier weken lang waren mijn
belangrijkste taken: kaartlezen, campings uitzoeken en
de tent inrichten. Natuurlijk slikte ik elke dag netjes mijn Tamoxifen en legde ik elke avond voorzichtig mijn linkerborst
in het zakje van de binnentent. En toch dacht ik nauwelijks
aan borstkanker.
Thuis lag er, net als bij alle actieve vrijwilligers die jarig zijn,
een roze ansichtkaart in de bus: Happy Birthday namens BVN.
Die kaart viel helemaal verkeerd. Ik werd er emotioneel van en
boos! Ik wil helemaal geen lid zijn van BVN. Ik wil niet bij een
club borstkankerpatiënten horen. Ik wil geen naam zijn, die uit
de database wordt verwijderd zodra je komt te overlijden. Ik wil
mijn vakantiegevoel vasthouden en gewoon net doen alsof het
allemaal nooit gebeurd is.
Tijdens mijn behandelingen had ik af en toe ook van die
boze buien. Dan wilde ik alles terugdraaien, omdat ik in de verkeerde film terecht was gekomen. Ik wilde heel hard schreeuwen
of net als Superman in tegengestelde richting rondjes rond de
aarde vliegen om de tijd terug te draaien. Terug naar hoe het
was. Alles ongedaan maken.
Het verjaardagskaartje van BVN belandde bij het oud
papier. Ik wilde het niet meer zien. Of ik toch nog een fijne
verjaardag had? Jazeker! Ik ging met mijn man en dochters
naar het Rijksmuseum, naar de bioscoop en uiteten. Ik dacht
nauwelijks aan borstkanker. Mijn Tamoxifen nam ik in met
een slok witte wijn.

B van Borstkankervereniging Nederland

Toch hoop ik volgend jaar weer een roze verjaardagskaart te
ontvangen van BVN. Niet om boos en emotioneel te worden,
maar om te beseffen dat ik er nog steeds ben.

Reageren? Mail naar redactie@borstkanker.nl

‘Ik wil helemaal geen lid zijn
van BVN. Ik wil niet bij een club
borstkankerpatiënten horen’

over Esther
Esther Smid (1968) is freelance
journalist en eindredacteur. In 2008
kreeg ze op 40-jarige leeftijd borstkanker. Na alle behandelingen maakte ze
samen met haar tweelingdochters een
informatief kinderboek:
Gewoon Pech als je moeder borstkanker
heeft. In deze column beschrijft ze hoe ze
het gewone leven weer oppakt en welke
invloed borstkanker daar nog op heeft.
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dubbelportret

Met of zonder pruik
Tekst: Suzanne Bremmers ~ Foto's: Martijn de Vries

Naam Erna Bekker
Leeftijd 47 jaar
Droeg een pruik

‘H

et uiterlijk heeft een functie. Als ik er ziek
uitzie, voel ik me ook ziek. Na de chemo,
toen ook mijn wenkbrauwen uitvielen,
stond ik ’s ochtends een half uur langer voor de
spiegel, maar met mooie make-up en mijn lange
blonde pruik kreeg ik meer zelfvertrouwen en voelde ik me goed.
Tijdens mijn werk als verpleegkundige heb ik
veel mensen met kanker verpleegd. Daardoor is bij
mij een negatieve associatie ontstaan tussen kaalheid en de dood. Toen ik vorig jaar mei zelf geconfronteerd werd met borstkanker realiseerde ik me
dat dit levensbedreigend kon zijn. Later besefte ik
dat ik op mijn werk alleen de ernstige gevallen zie.
Voor mijn kinderen, maar ook voor mezelf, wilde ik
dat het leven zo gewoon mogelijk door zou gaan.
Ik wilde geen medelijden en niet gezien worden als
kankerpatiënt, als iemand die dood zou gaan.
Vaak is het eerste wat je denkt als je iemand
ziet met een sjaaltje of een kaal hoofd: ”die is ziek“.
Als ik boodschappen deed, wilde ik niet dat mensen wisten dat ik chemo kreeg. Ik wilde niet op die
manier de aandacht trekken. Ik zette de pruik, die
precies leek op mijn oude haar, altijd op als ik naar
mijn werk of naar de colleges van mijn studie ging.
Thuis zette ik de pruik in het begin af omdat het
jeukte en droeg ik een sjaal. Ik sloot dan de gordijnen en als er werd aangebeld, deed ik niet zelf
open. Een psycholoog zal misschien zeggen dat ik
mijn emoties onderdruk, maar dat ervaar ik niet zo.
Een jaar na de diagnose voel ik me emotioneel nog
steeds stabiel. Nu heb ik mijn eigen haar alweer,
maar mocht de borstkanker terugkomen dan zal ik
het op dezelfde manier aanpakken. Ik heb respect
voor mensen die geen pruik dragen, maar voor mij
was het geen optie. Soms herken ik op mijn werk
patiënten van de therapie. Dat is lastig, zo’n dubbele rol. Voor mij zou het moeilijker worden mijn
werk uit te voeren als patiënten aan mij, de hulpverlener, konden zien dat ik ook kanker heb.’
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‘Ik wilde het
leven zo gewoon
mogelijk laten
doorgaan en niet
gezien worden
als patiënt’

B Het blad over borstkanker

‘Accepteer me
maar zoals
ik ben’

dubbelportret

Naam Leonie O’Garro-Hovens
Leeftijd 55 jaar
Heeft de pruik bewust vaarwel gezegd

‘T

wee keer is bij mij borstkanker geconstateerd. De eerste keer had ik een pruik, nu
niet meer. In 2003 kreeg ik steeds meer
moeite met lopen. De neuroloog had geen idee
wat de oorzaak was. Pas toen bijna een jaar
later borstkanker werd geconstateerd vielen de
puzzelstukjes op hun plaats. Ik wilde de chemo,
bestralingen en de borstsparende operatie
zo snel mogelijk achter de rug hebben, zodat
ik meteen kon beginnen met revalideren. Met
mijn man sprak ik over een pruik. Ik twijfelde,
maar hij zei: “Ga gewoon eens praten en beslis
daarna”. Dat vond ik redelijk. Ik vond een mooie
pruik, halflang, een natuurlijke kleur. Mensen
die niet wisten dat ik kanker had, konden nauwelijks zien dat ik een pruik droeg. Toch deed ik
hem zodra ik binnenshuis was, af. Ik vond het
ook storend dat als ik aan het infuus lag en mijn
hoofd schuin hield, de pruik ook scheef stond.
In maart van dit jaar hoorde ik dat ik weer
borstkanker heb. Deze keer aan de andere borst
en ook geen hormoongevoelige kanker, zoals de
vorige keer. Ik heb twee beslissingen genomen.
Allereerst besloot ik dat ik een dubbele borstamputatie wilde. Mijn tweede besluit was dat ik
absoluut geen pruik meer zou opzetten. Waarom
zou ik een pruik dragen? Niet omdat ik er mooi wil
uitzien, want dat lukt eigenlijk alleen met mijn eigen kop met haar. Ik deed het voor de buitenwereld, zodat anderen niet geconfronteerd werden
met mijn ziekte. Ik wil die marmot niet meer op.
Met beide beslissingen ben ik tot op de dag van
vandaag tevreden. Mensen denken nu als ze mij
zien: die heeft kanker. Dat klopt, ja. Borstkanker
hoort op dit moment bij mij. Ik accepteer dat nu
wel, in tegenstelling tot de eerste keer, en realiseer me dat de ziekte een onderdeel is van mijn
leven. Een doek of mutsje zit veel comfortabeler, is
lekker warm en komt ook steeds meer voor. Bij de
oncoloog zie ik minder pruiken dan in 2004. Hoewel mijn man en zoon achter mijn keuze staan,
ga ik nu, meer dan bij de eerste diagnose, op mijn
eigen gevoel af. Ik heb geleerd van de ervaringen
die ik heb opgedaan en mijn familie ook. Door
die ervaring weet ik dat ik nu geen pruik meer wil
en dat respecteren ze gelukkig. Dit is mijn keuze.
Accepteer mij maar zoals ik ben.’
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B-richten

op de hoogte
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

• —Keuzemogelijkheid bij
behandeling van opvliegers
Uit onderzoek van het Nederlands Kanker Instituut – Antoni
van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) blijkt dat er naast
de huidige standaardbehandeling nog een tweede behandeling effectief is voor vrouwen die door borstkanker te maken
krijgen met menopausale klachten, zoals opvliegers. Het gaat
om het medicijn venlafaxine dat in de Verenigde Staten de
standaardbehandeling is voor vrouwen met opvliegers. De
onderzoekers raden dit nu ook in Nederland aan als alternatief voor vrouwen die last hebben van de bijwerkingen van de
behandeling met het medicijn clonidine. Het grootste voordeel
is dat er nu een goed werkend alternatief is.

• —Nieuwe techniek voorkomt
hartschade door bestraling
Vrouwen die in het kader van de behandeling van borstkanker bij de bestraling kort hun adem inhouden, lopen minder
risico op het ontwikkelen van hartschade omdat het hart
zo niet wordt belast. Bij een bestralingsbehandeling van de
linkerborst ligt (een deel van) het hart vaak in het te bestralen
gebied, waardoor patiënten het risico lopen dat het hart op
latere leeftijd beschadigd raakt. Op instructie van de laborant,
houdt de patiënt de adem in waardoor de ruimte tussen het
te bestralen gebied en het hart groter wordt. Deze nieuwe
techniek is ontwikkeld door de afdeling Radiotherapie van het
NKI-AVL. Dat ziekenhuis past de techniek toe op alle patiënten met linkszijdige borstkanker.

• —Studie naar relatie nachtdienst
en borstkanker
Grootschalig onderzoek onder Nederlandse verpleegkundigen moet uitwijzen of er een verband bestaat tussen borstkanker en nachtdiensten. Bestaande onderzoeken wijzen uit
dat vrouwen die langdurig nachtdiensten hebben gedraaid
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vaker borstkanker krijgen, maar deze onderzoeken houden
te weinig rekening met verstorende factoren als alcoholgebruik en overgewicht. Daarom zet het NKI-AVL in samenwerking met het Institute for Risk Assessment Sciences van
de Universiteit Utrecht een onderzoek op, waarbij alle vormen van onregelmatig werk, de leefstijl en privégewoonten
worden meegewogen. www.nightingale-studie.nl

• —Polikliniek Werk en Borstkanker
blijft open
De polikliniek Werk en Borstkanker van het NKI-AVL was op
projectbasis tot november 2011 opengesteld voor alle borstkankerpatiënten in Nederland. Het NKI-AVL heeft laten weten ook
na november 2011 nog steeds open te zijn voor zowel patiënten
van het NKI-AVL als voor externe patiënten. De financiering
van deze polikliniek vindt vooralsnog plaats met behulp van
subsidie van PinkRibbon. Een aanvraag voor vervolgsubsidie
loopt volgens het ziekenhuis.
www.nki.nl, T 020 512 26, poliwerkenborstkanker@nki.nl

• —OncoKompas: optimale nazorg

Het OncoKompas is een digitaal gezondheidsportaal om na
de behandeling van kanker de weg te vinden naar optimale
nazorg en revalidatie, afgestemd op de persoonlijke situatie
van de patiënt. Het OncoKompas start met het invullen van
vragenlijsten die het gezondheidsgedrag in kaart brengen
en ook de psychische, lichamelijke en sociale gevolgen van
kanker. Ook is er aandacht voor zingevingsvragen. Door middel van het achterliggende kennissysteem wordt vervolgens
individueel advies gegeven. Dat advies kan bijvoorbeeld zijn
om contact op te nemen met de behandelend arts als er sprake
is van ernstige klachten, maar het OncoKompas geeft ook
informatie over wat de patiënt zelf kan doen om te herstellen
en in balans te komen. www.oncokompas.nl

B Het blad over borstkanker

B-richten

• —Richtlijn Borstreconstructie en
Richtlijn Lymfoedeem
De behandeling van borstkanker is complex en wordt in
vrijwel elk ziekenhuis geleverd. Er zijn steeds meer disciplines
bij betrokken. Dit geldt ook voor de beslissingen rondom
het uitvoeren van borstreconstructies. Om duidelijke criteria
vast te stellen voor de kwaliteit van reconstructies en om de
zorg te verbeteren wordt sinds kort gewerkt aan de Richtlijn
Borstreconstructie. De ontwikkeling van de multidisciplinaire
richtlijn duurt naar verwachting anderhalf jaar. Er wordt ook
een versie voor patiënten ontwikkeld. Borstkankervereniging
Nederland is een van de betrokken partijen. Onlangs is ook
een start gemaakt met de Richtlijn Lymfoedeem. Ook aan de
ontwikkeling hiervan neemt BVN deel.

B-lachelijk

door Willem Ritstier

• —‘Samen leven met kanker’

De onderzoeksgroep ‘Samen leven met kanker’ richt zich specifiek op wetenschappelijk onderzoek naar verbetering van de
kwaliteit van leven voor patiënten met kanker en hun naasten
nadat de behandeling is afgerond. De groep wil vooral de
onderzoeksresultaten vertalen naar de dagelijkse praktijk. Op
de website is te lezen welke projecten op het moment worden
uitgevoerd. Vanaf 2012 zijn in de Kennisbank op de website
praktische tips en tools te vinden, gebaseerd op de resultaten
van het onderzoek van de groep. www.samenlevenmetkanker.nl

• —Solidariteitsfonds voor
mensen met kanker
Per 2012 voert het kabinet Rutte een verplichte eigen bijdrage
van € 200 in voor de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg.
Iedereen die vanaf 1 januari 2012 gebruik maakt van deze
zorg moet die bijdrage betalen (bovenop het verplichte eigen
risico dat van € 170 naar € 220 gaat). Het Helen Dowling Instituut (HDI) heeft daarom als eerste instelling voor geestelijke
gezondheidszorg in Nederland besloten om financiële hulp
te bieden vanuit een ‘Fonds Eigen Bijdrage’. Het deel van de
eigen bijdrage dat men niet kan betalen wordt hieruit vergoed.
Dit solidariteitsfonds biedt alle mensen met kanker én hun
naasten de mogelijkheid om van de psychische zorg van HDI
gebruik te blijven maken. Uit eigen onderzoek van HDI blijkt
dat de helft van haar cliënten de eigen bijdrage niet of slechts
gedeeltelijk kan betalen.
Het HDI wil met het fonds de psychische zorg bij kanker voor
iedereen financieel toegankelijk houden.
www.hdi.nl/fondseigenbijdrage

B van Borstkankervereniging Nederland

copyright Willem Ritstier 2012, www.ritstier-blog.blogspot.com
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de medische les

Chemotherapie:
een introductie
Voor veel patiënten bij wie borstkanker wordt vastgesteld vormt chemotherapie
een essentieel onderdeel van de behandeling. Vooral bij jongere patiënten
en bij bepaalde tumorkenmerken wordt naast een operatie en bestraling ook
chemotherapie gegeven. De stoffen die worden gebruikt bij chemotherapie,
zogenaamde ‘cytostatica’, veroorzaken beschadigingen aan het genetische
materiaal van tumorcellen, waardoor de celdeling wordt verstoord en de
tumorcellen vervolgens afsterven.
Tekst: Redactie BVN ~ Foto: Janus van den Eijnden ~ Illustraties: Deborah van der Schaaf

B

orstkanker, en ook andere vormen van kanker,
worden gekenmerkt door een hoge celdeling.
Kanker leent zich daarom ook goed voor een
behandeling met cytostatica. Helaas is chemotherapie niet selectief en worden ook sneldelende gezonde weefsels, zoals hoofdhaar, darmslijmvlies
en beenmerg aangetast. Dat brengt ongewenste bijwerkingen met zich mee. Gezonde weefsels hebben, in tegenstelling tot tumoren, de eigenschap dat ze zich kunnen herstellen van de beschadiging door chemotherapie
waardoor bijwerkingen meestal tijdelijk zijn. Professor
Epie Boven is hoogleraar experimentele therapie en medisch oncoloog in het VU medisch centrum: ‘Het woord
“chemo” roept nogal wat angst op, maar dankzij de
ondersteunende maatregelen van tegenwoordig is de behandeling al een stuk beter te doorstaan in vergelijking
met twintig jaar geleden.’
Adjuvante behandeling voor de vernietiging
van micro-uitzaaiingen
Bij borstkanker kan chemotherapie op verschillende
manieren worden toegepast. Bij de meeste patiënten
wordt het aanvullend gegeven na een operatie van de tumor. Dit houdt in dat de tumor via een borstsparende
operatie wordt weggenomen of dat een borstverwijdering wordt verricht, al dan niet in combinatie met een
borstreconstructie. Na een borstsparende operatie volgt
een preventieve bestraling van de geopereerde borst
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om eventueel achtergebleven tumorcellen te vernietigen. Bij patiënten die hiervoor in aanmerking komen,
wordt een aanvullende of adjuvante behandeling met
cytostatica, met hormonale therapie of met beide gegeven. Deze behandeling is bedoeld om eventuele microuitzaaiingen in bijvoorbeeld longen, botten of lever te
vernietigen, die al ontstaan zijn vòòrdat de tumor werd
verwijderd. Deze micro-uitzaaiingen, die met de huidige onderzoeksmethoden niet kunnen worden opgespoord, groeien zonder behandeling uit tot aantoonbare
uitzaaiingen of metastasen, die meestal niet te genezen
zijn. Een adjuvante behandeling wordt aan een patiënt
geadviseerd, wanneer een substantiële overlevingswinst
kan worden bereikt. Om te bepalen of een aanvullende
behandeling aangewezen is, wordt volgens de Nederlandse CBO-richtlijn voor de behandeling van borstkanker gekeken naar onder andere tumorkenmerken
zoals de grootte en graad en of er wel of geen uitzaaiingen in de oksellymfklieren zijn. 		
Wanneer er op grond van deze criteria een indicatie
is voor een adjuvante behandeling wordt bij jongere patiënten (< 70 jaar) gekozen voor chemotherapie, waar
van toepassing gevolgd door hormonale therapie. Bij een
tumor die sterk gevoelig is voor een hormonale behandeling kunnen arts en patiënt bij een laag risico op microuitzaaiingen overwegen geen chemotherapie te geven.
Met hormonale therapie alleen kan in dat geval met
minder bijwerkingen mogelijk hetzelfde effect worden
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Chemotherapie grijpt in op de celdeling van tumorcellen.
Sunprint papier, waarop ik deze afdruk van een bloem (natuur)
en een radertje (medicijn) heb gemaakt, werkt ook volgens een
chemisch proces. Je legt het voorwerp op het papier en onder
de invloed van zonlicht ontstaat een afdruk.
www.deborahvanderschaaf.nl
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‘De behandelschema’s zijn
gekozen voor optimale
effectiviteit en zo gering
mogelijke toxiciteit.’
Wouter Dercksen

bereikt. Bij fitte oudere patiënten (>70 jaar) met een tumor die ongevoelig is voor een hormonale behandeling
wordt ook wel eens chemotherapie geadviseerd wanneer
het risico op micro-uitzaaiingen groot is.
Neo-adjuvante behandeling voor verkleining
van de tumor
Wanneer de borstkanker op het moment van de diagnose
buiten de grenzen van het borstklierweefsel is gegroeid
(locally-advanced) en niet met een operatie radicaal verwijderd kan worden, kan chemotherapie worden toegepast om de uitbreiding van de tumor terug te dringen,
zodat in tweede instantie een borstverwijdering wel mogelijk wordt. Neo-adjuvante (neo = vòòr) chemotherapie
kan ook worden gegeven om een tumor, die aanvankelijk niet in aanmerking komt voor een borstsparende
behandeling zodanig te verkleinen dat deze ingreep in
tweede instantie veilig kan worden gedaan. Epie Boven:
‘Patiënten zijn nogal eens geneigd om te kiezen voor een
borstamputatie. Maar vaak is een borstsparende operatie even effectief, dat leggen wij dan uit. Uiteindelijk beslist de patiënt.’
Een bijkomend voordeel van neo-adjuvante chemotherapie is dat je kunt zien hoe de tumor reageert op de
behandeling. Wanneer de tumor kleiner wordt, is de behandeling effectief tegen micro-uitzaaiingen.
Behandelingsschema’s: wat, hoe vaak en hoeveel?
Voor (neo)adjuvante chemotherapie bij borstkanker
heeft de medisch oncoloog een groot aantal verschillende cytostatica tot zijn beschikking. Deze worden in
nagenoeg alle gevallen gecombineerd gegeven. Hierdoor
is de effectiviteit zo groot mogelijk en wordt de ongevoeligheid voor de middelen (resistentie) die bij tumorcellen
kan ontstaan tegengegaan. Epie Boven: ‘Een tumor bestaat uit verschillende soorten kankercellen, die elk voor
bepaalde middelen wel en voor andere niet gevoelig zijn.
Een combinatie van middelen verbetert het resultaat.
Chemotherapie bestaat uit een serie toedieningen, die
kuren worden genoemd. Bij een (neo)adjuvante behandeling worden in de meeste gevallen zes kuren gegeven.
Tussen de toedieningen wordt een rustpauze ingebouwd,
die het lichaam de kans geeft nieuwe kracht op te bou-
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wen. Ook krijgen de normale cellen zo tijd om te herstellen. Wanneer het lichaam voldoende is hersteld van
de vorige kuur kan de volgende behandeling starten. Dit
wordt mede bepaald door regelmatig bloedonderzoek.
De internist-oncoloog beslist op basis van de bloeduitslagen of de volgende behandeling gegeven kan worden
of dat deze uitgesteld moet worden.’ ‘De behandelingsschema’s liggen bij (neo)adjuvante chemotherapie grotendeels vast, om de effectiviteit maximaal te houden.’,
legt dr. Wouter Dercksen uit. Hij is internist-oncoloog
in het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven/Veldhoven: ‘De behandelschema’s zijn gekozen voor optimale
effectiviteit en zo gering mogelijke toxiciteit. Aanpassingen van het schema of interval is indien nodig wel mogelijk. Soms dienen we groeifactoren toe, een medicijn om
het aantal afweercellen te verhogen, om de afweer en het
herstel te bevorderen en de kans op infecties te verkleinen. De behandeling moet draaglijk blijven.’
Bij de (neo)adjuvante chemotherapie van borstkanker worden de cytostatica in het algemeen gegeven via
een langzaam lopend infuus op de dagbehandeling van
de oncologische afdeling. De toediening van de middelen duurt enkele uren, en vervolgens mag de patiënt weer
naar huis. Wanneer er problemen worden verwacht met
het herhaaldelijk inbrengen van een infuus omdat mensen bijvoorbeeld moeilijk te prikken zijn, is het verstandig om een port-à-cath te plaatsen. Deze wordt onder de
huid ingebracht en is via een dunne catheter aangesloten
op een grote ader onder het sleutelbeen. De poort kan
meerdere keren worden aangeprikt voor bloedafname of
voor een infuus.
Bijwerkingen
Daar (neo)adjuvante chemotherapie het doel heeft de
overleving van de borstkankerpatiënt te verbeteren,
worden bijwerkingen gedurende de behandeling geaccepteerd. Zoals eerder vermeld treden deze op door de
tijdelijke beschadiging van sneldelende gezonde weefsels. Hierbij worden vooral het maag-darmkanaal, het
beenmerg en het hoofdhaar aangetast.
Maag-darmkanaal
Bijwerkingen, die het gevolg zijn van aantasting van het
maag-darmstelsel zijn misselijkheid, braken, diarree of
juist obstipatie. Deze klachten kunnen goed worden bestreden met medicijnen. Zo zijn er krachtige anti-emetica
tegen misselijkheid en braken; ook diarree en obstipatie
zijn goed te behandelen.
Samenstelling van het bloed
Bij aantasting van het beenmerg door chemotherapie
wordt de aanmaak van rode en witte bloedcellen en
bloedplaatjes verstoord. Rode bloedcellen verzorgen het
transport van zuurstof in het lichaam. Vermindering van
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‘Het woord chemo roept nogal wat angst op,
maar tegenwoordig is de behandeling al een
stuk beter te doorstaan dan twintig jaar geleden’
Epie Boven

Minibiografie
Wouter Dercksen

Epie Boven

het aantal kan leiden tot bloedarmoede, vermoeidheid
en duizeligheid. De witte bloedcellen spelen een grote rol
bij de afweer tegen infecties; vermindering van het aantal
verhoogt het risico op infecties. 		
Bloedplaatjes zijn essentieel voor de bloedstolling.
Een tekort hieraan kan leiden tot spontane inwendige en uitwendige bloedingen. De hoeveelheid rode
en witte bloedcellen en bloedplaatjes in het bloed is te
meten. Het aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes is
het meest bepalend voor het wel of niet starten met een
volgende chemokuur.

Beschadiging van zenuwuiteinden
Sommige cytostatica kunnen beschadigingen aan de
zenuwuiteinden veroorzaken. Dit kan een tintelend of
verdoofd gevoel in de vingertoppen en tenen geven. Ook
kunnen sommige cytostatica het zogenoemde handvoetsyndroom veroorzaken, een brandend gevoel in de
handpalmen en voetzolen. Dit kan gepaard gaan met een
pijnlijke, rode verkleuring van de huid, die strak aanvoelt vanwege vochtophoping.

Aantasting van haarwortels
Aantasting van de haarwortels kan leiden tot haaruitval. Een optie om deze bijwerking tegen te gaan is
hoofdhuidkoeling. Hoofdhuidkoeling is een methode
om haaruitval te voorkomen of te verminderen. Door
de temperatuur van de hoofdhuid te verlagen, vermindert de doorbloeding van de haarwortels en daarmee
de stofwisseling. Hierdoor nemen de haarwortels minder cytostatica op, wat de haaruitval kan beperken.
De hoofdhuidkoeling vindt plaats vóór, tijdens en
na de toediening van cytostatica. De resultaten van
hoofdhuidkoeling variëren en zijn afhankelijk van
de soort cytostatica. Vaak treedt toch haaruitval op.
Hoofdhuidkoeling wordt overigens niet in ieder ziekenhuis aangeboden.
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Vermoeidheid
Een veelvoorkomende klacht is moeheid tijdens (neo)adjuvante chemotherapie. Naarmate meer kuren zijn gegeven, verergert deze klacht. In verschillende ziekenhuizen
zijn bewegingsprogramma’s gestart om de conditie van
de patiënt zo veel mogelijk op peil te houden. Aandacht
voor herstel van kanker is er al tijdens de chemotherapie.
Palliatieve behandeling
Als er na eerdere behandeling voor borstkanker toch uitzaaiingen in organen ontstaan of wanneer deze bij het
vaststellen van de diagnose al aanwezig zijn, is genezing
meestal niet meer mogelijk. Als deze uitzaaiingen, die het
meest frequent optreden in longen, lever en botten, niet
(meer) behandeld kunnen worden met andere methoden
zoals bestraling en/of hormonale therapie, kan in overleg met de internist-oncoloog worden gekozen voor che-

Professor dr.
Epie Boven is als
medisch oncoloog
verbonden aan
het VUmc Cancer
Center Amsterdam.
Zij is voorzitter van
de werkgroep van
de Borstkanker
Onderzoeksgroep
(BOOG) en
van de sectie voor
de opleiding van
jonge medisch
oncologen in
Nederland. Zij heeft
zich in het bijzonder
bekwaamd in de
ontwikkeling van
nieuwe antikankermiddelen.
Dr. Wouter
Dercksen is internist-oncoloog in het
Máxima Medisch
Centrum. Hij heeft
zich o.a. toegelegd
op de behandeling
van borstkanker
en is één van de
kartrekkers van
het Borstcentrum
Máxima. Dit centrum onderscheidt
zich door alle zorg
rondom de behandeling van patiënten met borstkanker
op één plaats in
het ziekenhuis te
concentreren.
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motherapie. Soms wordt gebruik gemaakt van dezelfde
cytostatica die ook bij de (neo)adjuvante chemotherapie
worden ingezet, maar vaak worden ook andere middelen gegeven. Bij deze patiënten kan de chemotherapie de
uitzaaiingen niet volledig vernietigen. Met een palliatieve behandeling wordt gestreefd naar verkleining van uitzaaiingen, waardoor ernstige klachten verlicht worden.
Verder wordt de groei van uitzaaiingen zolang mogelijk
gestopt, wat leidt tot een verlenging van de levensduur
van de patiënt.
Kwaliteit van leven
Bij de patiëntengroep met uitzaaiingen is het van belang dat de kwaliteit van leven niet negatief wordt
beïnvloed door de chemotherapie licht Epie Boven toe:
‘Bij deze vorm van chemotherapie is het uitgangspunt
om bijwerkingen zo gering mogelijk te houden, maar
om wel de groei van de uitzaaiingen tegen te gaan. De
patiënt heeft hierin zelf ook een stem. Wil deze bijvoorbeeld pertinent geen haaruitval, dan wordt geen middel gegeven dat dit veroorzaakt of wordt hoofdhuidkoeling voorgesteld. Het is ook mogelijk om de dosis
te verlagen om de bijwerkingen te verlichten, nadat de
ergste klachten van de uitzaaiingen zijn verminderd.’
Effectiviteit
In het geval van palliatieve chemotherapie wordt vaak
gekozen voor een behandeling met één middel. Als dit
niet of nauwelijks meer werkt, kan worden overgegaan
naar een volgend middel. Voor deze patiëntengroep
wordt ook onderzoek gedaan naar nieuwe effectieve
middelen. Een palliatieve behandeling kan soms leiden
tot een jarenlange verlenging van de levensduur. Wouter Dercksen legt uit wat de afwegingen zijn: ‘Je kijkt
als specialist steeds hoe belastend de behandeling is. Na
iedere kuur is de afweging: is de tumor geslonken? Zijn
de bijwerkingen acceptabel? Op basis daarvan beslis je
of je doorgaat met behandelen of een andere samenstelling van cytostatica inzet.’ Dercksen merkt in de
praktijk dat patiënten vaak schroom hebben om aan te
geven dat ze hun op verzachting gerichte behandeling
te belastend vinden. ‘Dat is nergens voor nodig. Alles is
in principe bespreekbaar. Het is aan de artsen om hiervoor het klimaat te scheppen.’

Wees alert op bijwerkingen
Waarschuw je arts direct in geval van:
• koorts (temperatuur hoger dan 38,5°C) met of
zonder koude rillingen
•spontane blauwe plekken, zonder dat je bent
gevallen of je hebt gestoten
• aanhoudend bloeden van een wondje (langer
dan een half uur), bijvoorbeeld een aanhoudende
neusbloeding
• klachten bij het bewegen van armen en/of benen
Waarschuw je arts als deze verschijnselen langer dan
24 uur aanhouden:
• ernstig en aanhoudend braken nadat je de
medicijnen toegediend hebt gekregen
• diarree of langer dan vier dagen achtereen
geen ontlasting
• hevige menstruatie
• bloed in ontlasting of urine
• verschijnselen van bloedarmoede, zoals
vermoeidheid, hartkloppingen en duizeligheid
• kortademigheid
• plotselinge huiduitslag
• pijnlijke plekjes in de mond en moeite met slikken,
waardoor eten of drinken onmogelijk wordt
• een pijnlijk, branderig gevoel bij het plassen
• tintelingen of een verdoofd gevoel in vingertoppen
of tenen

Chemotherapie in het kort
≥H
 et doel van chemotherapie is het doden van tumorcellen

Meer informatie?

door de celdeling te verstoren. De therapie kan gericht zijn op het

≥ www.borstkanker.nl/chemotherapie

verzachting van de klachten en verlenging van de levensduur met

≥ www.allesoverchemotherapie.nl
≥ www.kanker.kwfkankerbestrijding.nl/Behandelingen/Pages/
chemotherapie.aspx
≥ Soorten cytostatica: www.borstkanker.nl/samenstelling_van_
chemokuren
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voorkomen van uitzaaiingen na verwijdering van de tumor, of op
zoveel mogelijk behoud van kwaliteit van leven.
≥ E en gerichte behandeling om uitzaaiingen te voorkomen kan
forse bijwerkingen geven, maar daartegen is steeds meer
te doen. Veelvoorkomend zijn vermoeidheid, misselijkheid,
haaruitval en diarree.
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partner van

Het leven
vieren
Tekst: Jac. Janssen ~ Foto: Martijn de Vries

Het was vakantie. Rob Ruigrok en Rianne Romijn waren 13 en ze
werden vrienden – voor zo lang die vakantie duurde. Ze hadden elkaar
nooit meer ontmoet als Rob haar naam niet was tegengekomen op de
website van Alpe d’HuZes.
‘Mooi dat je nog bent wie ik in gedachten had’, dacht
Rob, nu 33, toen hij Rianne bijna 19 jaar na die vakantie weer ontmoette. Wat hem meteen aantrok was de
ijzersterke vrouw die Rianne was geworden. Ze had de
borstkanker toen al geruime tijd achter zich. ‘Sterker nog,
een jaar na de laatste behandeling had ze alweer de Alpe
d’Huez beklommen op haar fiets.’ Rob doelt uiteraard op de
Zuid-Franse berg die al enkele zomers dient als decor voor
sponsorwerving voor kankeronderzoek. Hij fietst zelf, vandaar zijn belangstelling voor de site van Alpe d’HuZes. Daar
vond hij Riannes mailadres en zo legde hij opnieuw contact.
‘Dat is een van de positieve dingen die de borstkanker heeft
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gebracht’, zegt Rianne wel eens. Zo ziet Rob het ook. Voor
de rest is het leren te leven met de sluipmoordenaar die
kanker is. Je weet nooit of het terugkomt. ‘Een van Riannes
angsten was dat ze geen kinderen zou kunnen krijgen door
de hormoonbehandeling. Maar ze werd heel snel zwanger
– het mooiste cadeau van haar lichaam dat haar eerder zo
in de steek had gelaten.’ Bij het verschijnen van dit nummer
van B is hun dochtertje Nova al twee maanden jong. ‘Soms
is Rianne bang dat zij er niet meer zal zijn voor ons. Ik sta
daar zelf niet teveel bij stil. Ik geloof in de dag van vandaag.
“Je moet het leven vieren”, zegt Rianne. Dat is wat ik van
haar heb geleerd: leef bewust, impulsief en intensief.’
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Wanneer is
die kanker nou
klaar, mam?

16

B Het blad over borstkanker

Het waren zware jaren sinds 2008: een scheiding,
verhuizen, een nieuwe baan en als klap op de vuurpijl
borstkanker. Maar Alexandra bleef doorlopen. ‘Mijn schoenen
gingen kapot, maar ik bleef maar lopen, lopen, lopen...’
Tekst: Esther Smid ~ Foto: Suzanne Blanchard

'He mam, coole pruik!' riep Isabelle
Ventevogel (7) over het schoolplein.

A

lexandra Ventevogel (41) woont naar eigen zeggen in een van de lelijkste huizen
van Weesp, maar dat wordt ruimschoots
goedgemaakt door het prachtige uitzicht. Direct achter haar tuin strekken de
weidse polders zich uit tot aan de Vecht. Een heerlijke plek waar Alexandra samen met haar kinderen
Christiaan (9) en Isabelle (7) het gewone leven weer
probeert op te pakken.
Slechte soldaatjes
In februari 2010 kreeg Alexandra te horen dat ze
borstkanker had. ‘Ik was 40, had een leuke nieuwe
liefde en opeens had ik borstkanker met uitzaaiingen
in mijn oksel. Ik raakte in paniek als ik eraan dacht
dat ik het mijn kinderen moest vertellen. Ze waren
nog zo jong! Ik was bang dat ik dood zou gaan en dat
ze later niet meer zouden weten hoe gruwelijk veel ik
van ze hou.’
‘De eerste week na de diagnose was vreselijk: ik
zat op de bank, de verwarming op 23 graden, een
dikke trui aan, maar ik kreeg het maar niet warm.
Na een week, toen ik te horen kreeg dat de rest van
mijn lichaam schoon was, had ik de kracht om het
slechte nieuws aan Christiaan en Isabelle te vertellen.
Samen met mijn vriend legde ik uit dat mijn borst ziek
was. Dat er boze soldaatjes in zaten en dat de goede
soldaatjes - de medicijnen - de boze gingen verslaan,
maar dat ze daarbij niet zo goed uitkeken waar ze liepen. Daardoor zou ik kaal en moe worden.’ Alexandra had van tevoren een kinderpsycholoog gebeld
voor advies. Die vroeg meteen of ze het verhaal van de
soldaatjes mocht gebruiken in haar eigen praktijk.
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Hulptroepen
‘Nog voor mijn tweede chemo was mijn vriend vertrokken. Ik voelde me raar: ik zweefde in een wolk, in
een bubbel vol mist en dacht eerst dat het aan mij lag.
Pas later besefte ik dat hij het niet aan kon. Voor mij
heeft de tijd een jaar stil gestaan. Ik ben nu pas aan het
verwerken dat die relatie voorbij is.’
‘Gelukkig waren er wel rotsen in de branding:
mijn zus, schoonzus, broer en ouders, oude buren,
vrienden, ze waren er allemaal voor mij. Een goede
vriendin maakte een Google-agenda aan, waarmee
ze de hulp rondom mijn ‘chemodagen’ coördineerde:
opvang van de kinderen, boodschappen doen, eten
koken, hond uitlaten, het werd allemaal voor me geregeld en het liep als een trein. Mijn zus ging mee naar
alle ziekenhuisafspraken. Mijn ouders kwamen soms
een weekend voor ons zorgen en om de week gingen
de kinderen een weekend naar hun vader.’

‘Ik moet leren leven met wat ik
wel en niet kan.‘
Alexandra

‘Natuurlijk heb ik de juffen van Christiaan en Isabelle ingelicht. Zij hebben mijn kinderen fantastisch
opgevangen en begeleid. Bij Christiaan in de klas
werd in de kring gepraat over de ziekte kanker. Isabelle zat pas in groep 2. Haar klasgenootjes waren vooral
onder de indruk omdat ik een ‘prik’ moest krijgen.
Ik stuurde ook een mail aan alle ouders van de hoc-
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Alexandra Ventevogel: 'Mijn kinderen zijn zelfstandiger
geworden, maar ook begripvoller voor de wereld om hen heen.
Ik ben enorm trots op ze.'

keyteams van mijn kinderen. Een van de vaders heeft
Christiaan en Isabelle elke woensdag opgehaald voor
de training.’
Angsten
Toen Alexandra plukken haar verloor, besloot ze zich
bij een haarspecialist kaal te laten scheren. Ze vertelde
de kinderen dat ze hen ’s middags uit school zou halen
met een pruik op. ‘Het leek mij beter voor de kinderen
dat ik een pruik zou dragen: dan zou ik er redelijk normaal uitzien. Die eerste middag riep Isabelle over het
schoolplein: “Hé mam, coole pruik!” Thuis liet ik mijn
kale hoofd zien en toen moest Christiaan ontzettend
lachen: hij vond mijn oren ineens zo groot! Ik droeg
thuis vaak een sjaaltje of petje, maar naar school deed
ik altijd mijn pruik op. Soms lagen we met z’n drietjes
in mijn bed en dan kriebelden Christiaan en Isabelle op
mijn kale hoofd. Zo lief...’
Alexandra hield een weblog bij om familie en
vrienden op de hoogte te houden en alles van zich af
te schrijven. ‘Ik heb ook veel steun gehad aan de website van de Amazones. Hier kon ik opzoeken hoe andere jonge borstkankerpatiënten met vragen en angsten
van hun kinderen omgingen. Op een gegeven moment
vroeg Christiaan: “Mam, ga je dood?” Ik zei dat ik dat
niet van plan was. “Maar van kanker ga je dood!” zei
hij. “Dat heb je zelf gezegd!” Een jaar daarvoor had
Christiaan een keer gescholden met kanker. Ik vertelde
hem toen dat ik dat woord niet meer wilde horen omdat kanker een erge ziekte is waar mensen aan dood
kunnen gaan. Dat stond in zijn geheugen gegrift.’

wandelen. Altijd maar naar buiten om te lopen. Nu is
de kanker weg en wil ik mijn oude leven weer terug,
maar dat lukt niet helemaal. Ik heb nog last van alle behandelingen. Door oedeem in mijn arm kan ik niet lang
achter de computer zitten. Ook heb ik last van concentratiestoornissen. Ik was communicatieadviseur bij de
gemeente, maar ben nu noodgedwongen op een andere
afdeling aan het reïntegreren. Ik krijg thuishulp omdat
ik niet eens zelf kan stofzuigen.’
‘Mijn kinderen zijn zelfstandiger geworden, maar
ook begripvoller voor de wereld om hen heen. Ik ben
enorm trots op ze! Laatst vroeg Isabelle: “Wanneer is
die kanker nou klaar mam?” Ik wou dat ik het wist. Ik
ben al zo lang aan het lopen... Nu ik er bijna ben, moet
ik nog één hoge berg over: ik moet leren leven met wat
ik wel en niet kan. Maar ik blijf gewoon doorlopen!’  •

Tips van Alexandra
1. Probeer eerlijk en open te zijn naar je kinderen. Zeg gerust:
‘Ik ben ook bang. Kom maar, dan gaan we samen bang zijn.’
2. Jij kent je eigen kinderen het best. Daar mag je op vertrouwen.
Jij weet wat een goede manier is om ze dingen uit te leggen.
3. Probeer in de eerste plaats moeder te blijven in plaats van borstkankerpatiënt. Je bent wel ziek, maar je bent bovenal moeder.
• www.de-amazones.nl voor jonge vrouwen met borstkanker
• www.kankerspoken.nl voor kinderen en jongeren met een
ouder met kanker
• www.mamaisziek.nl voor kinderen van 3 tot 5 jaar met een

Verder met je leven
‘Eigenlijk vond ik het eerste jaar minder zwaar dan nu.
Je leefde van de ene behandeling naar de andere. Ik liep
mee met A Sister’s Hope, en was daardoor gefocust op
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ouder met kanker
• ‘Gewoon pech, als je moeder borstkanker heeft’, boek van
Esther Smid voor kinderen vanaf 8 jaar, ISBN 978 90 8560 582 9
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Doelgericht
de tumor te lijf
Vijfenzeventig procent van vrouwen met borstkanker geneest. Targeted therapy
moet dat percentage binnen tien jaar verder opvijzelen. ‘We krijgen’, zo zegt
internist-oncoloog Sabine Linn van het Nederlands Kanker Instituut, ‘steeds meer
inzicht in de moleculaire veranderingen in kankercellen. Met targeted therapy
kunnen we middelen inzetten die hier rechtstreeks op inwerken zodat we die
kankercellen van individuele patiënten veel gerichter kunnen bestrijden.’
Tekst: Paul Peijnenburg ~ Illustratie: Deborah van der Schaaf

‘Ik was een jaar of 25 en co-assistent. De
specialist naast wie ik zat, vertelde iemand
dat hij chemotherapie zou krijgen. Genees
ik dan, vroeg de patiënt. Dat weten we niet,
antwoordde de specialist, misschien wel,
misschien niet. Toen dacht ik, wat is dat voor
een rare deal? Je hebt honderd procent kans
op alle vervelende bijwerkingen van chemotherapie, maar minder dan vijftig procent
kans dat je geneest. Dat moest volgens mij
beter kunnen.
Grotere overlevingskans
Hiervoor moesten we terug naar de tumoren van genezen patiënten. Die vergeleken
we met tumoren van mensen die geen baat
hadden gehad bij de therapie. Dit speelde in
een tijd dat steeds meer bekend werd over
moleculaire afwijkingen en mutaties in kankercellen. Zo konden we bij de tumoren van
de patiënten die geen baat hadden gehad,
uitvinden waar de zwakke plek van een kankercel zich bevond en daar vervolgens gericht iets tegen doen. Dat is natuurlijk een stuk
eleganter. Sinds die tijd kunnen we de patiënt
immers zeggen dat ‘ie weliswaar te maken
krijgt met bijwerkingen, maar een veel grotere kans heeft om van zijn ziekte te genezen.
Voor borstkanker is tamoxifen al dertig jaar
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resultaat op. Op een congres in Stockholm
werd het middel everolimus gepresenteerd.
Dat middel remt evenals trastuzumab het eiwit dat verantwoordelijk is voor de groei van
kankercellen en vertraagt het ziekteverloop
aanzienlijk. Everolimus lijkt daarmee een belangrijke nieuwe vorm van targeted therapy.

een heel goed voorbeeld van doelgerichte
behandeling. Een tweede doorbraak kwam
een paar jaar geleden met trastuzumab
(merknaam Herceptin). Door dit middel te
combineren met klassieke chemotherapie, is
de kans dat een patiënt de ziekte na operatie en/of bestraling terugkrijgt, gehalveerd. Ik
vind dat echt indrukwekkend. Bovendien heeft
het middel aanzienlijk minder bijwerkingen
dan de gangbare chemotherapie. Zo word je
meestal niet misselijk of kaal. Wel heb je soms
last van een loopneus.
Recente ontwikkelingen
Maar we zijn er nog niet, er is nog veel onderzoek nodig. Onlangs leverde dat weer nieuw

Ik verwacht overigens niet dat dit soort nieuwe
therapieën de nu gangbare gaan vervangen.
Trastuzumab bijvoorbeeld werkt alleen als je
het combineert met klassieke chemotherapie. In hun eentje zijn die middelen niet sterk
genoeg. Wellicht zit er voor kleine groepen
borstkankerpatiënten uiteindelijk wel muziek
in een combinatie van doelgerichte middelen. Sommige studies laten dat ook zien.
Als je echt iets wilt bijdragen aan de genezing van mensen, is dit hét vakgebied. Vroeger overleefde vrijwel niemand borstkanker,
inmiddels driekwart van alle patiënten, en
over tien jaar wéér meer. Ik verwacht dat we
over een aantal jaar in staat zullen zijn om te
bepalen wat de biologische kenmerken zijn
van tumoren en op basis daarvan kunnen
voorspellen welke behandeling bij iedere individuele patiënt het best aan zal slaan. Het
is prachtig om onder dat soort ontwikkelingen
je schouders te zetten.’
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Borstkanker bij de
oudere patiënt
Steeds vaker wordt bij vrouwen op hoge leeftijd
borstkanker geconstateerd. Waarin verschillen
75-plussers van jongere patiënten? En wat betekent
dit voor de behandeling?
Tekst: Jop de Vrieze

E

en op de vijf vrouwen waarbij
borstkanker wordt geconstateerd, is de 75 al gepasseerd.
Voor deze patiënten voldoet de
algemene behandelrichtlijn voor
borstkanker in veel gevallen niet, maar
een speciale richtlijn voor ouderen is er
niet. Het is echter niet makkelijk om
bindende adviezen te geven voor een
patiëntengroep waarin de individuele
verschillen tussen fitte en kwetsbare
oude patiënten veel groter zijn dan bij
jongere patiënten. Maatwerk is daarom
het kernwoord bij de behandeling van de
oudere patiënt met borstkanker.

Wat is de prognose?
Borsttumoren die op hoge leeftijd ontstaan, gedragen zich over het algemeen
minder agressief en zijn in veel gevallen gevoelig voor hormoontherapie.
De meeste vrouwen die boven hun 75e
levensjaar borstkanker krijgen, overlijden uiteindelijk als gevolg van een andere aandoening dan de borstkanker.
Van alle 75-plussers met borstkanker
sterft uiteindelijk 22 procent aan deze
ziekte, blijkt uit de databank van de
Nederlandse kankerregistratie.
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Waarin verschilt de oudere
patiënt van de jongere?
Zeventig procent van de ouderen met
borstkanker heeft andere lichamelijke
klachten zoals diabetes, hoge bloeddruk en
aderverkalking en gebruikt hiertegen vaak
veel medicijnen. Deze medicijnen kunnen
de bijwerkingen van chemotherapie of hormonale behandeling versterken, maar ook
zonder medicijnen treden bijwerkingen
met de leeftijd vaker op. Natuurlijk zijn er
grote gezondheidsverschillen in de groep
75-plussers, want er zijn ook heel fitte ouderen. Juist de groep met veel lichamelijke
klachten komt niet in aanmerking voor een
behandeling volgens de gebruikelijke richtlijn. Bij deze patiënten weegt het positieve
effect van een intensieve behandeling niet
op tegen de bijwerkingen. Het is daarom
essentieel dat de behandelende arts altijd
met iedere patiënt overlegt welke bijwerkingen deze wel en niet acceptabel vindt,
zodat de behandeling hierop afgestemd
kan worden.
De optimale behandelwijze van oudere
patiënten met borstkanker is daarom van
persoon tot persoon verschillend. Fitte
ouderen kunnen over het algemeen volgens de standaard behandeld worden met

operatie, vaak gevolgd door een aanvullend behandeling. Maar voor minder fitte
ouderen moet een aangepast persoonlijk
behandelplan gemaakt worden.

Wat zijn de behandelopties?
Ouderen worden minder vaak geopereerd
aan borstkanker dan jongere patiënten,
omdat dit enerzijds soms te belastend wordt
gevonden, anderzijds weigeren oudere
patiënten vaker een operatieve behandeling. Zo wordt van de vrouwen tussen 85
en 89 jaar nog maar de helft geopereerd.
Als er niet geopereerd wordt, wordt vaak
een hormoonbehandeling gestart om de
tumorgroei af te remmen zodat er geen
klachten ontstaan. Na een borstsparende
operatie wordt veertig procent van de 85 tot
89-jarigen bestraald, de helft minder dan bij
de groep onder de 65. Slechts één procent
van de 75-plussers krijgt adjuvante, aanvullende, chemotherapie, in tegenstelling
tot jonge patiënten, waarvan de helft chemotherapie krijgt. De reden hiervoor is dat
uitzaaiingen die deze chemotherapie moet
voorkomen vaak pas na vijf tot tien jaar
ontstaan. De voordelen van de behandeling
wegen daardoor op hogere leeftijd vaak niet
op tegen de bijwerkingen. Als er wel voor
chemotherapie gekozen wordt, wordt vaak
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gekozen voor aangepaste schema’s die beter
verdragen worden op hogere leeftijd. Ook bij
de adjuvante hormonale therapie moeten bij
oudere patiënten de voor- en nadelen afgewogen worden. Oudere vrouwen hebben een
hoger risico op trombose en op het krijgen
van een beroerte bij hormonale therapie dan
jongere vrouwen. Deze bijwerkingen treden
waarschijnlijk eerder op bij de vrouwen die
ook andere gezondheidsproblemen hebben.
Over het algemeen kunnen veel ouderen met
borstkanker dus minder uitgebreid behandeld worden dan jongere patiënten. Vitale
bejaarden kunnen een operatie en de aanvullende behandelingen over het algemeen
prima aan. Voor een optimale behandeling van ouderen met borstkanker moet
het behandelteam niet alleen veel verstand
van borstkanker hebben, maar ook van
veel voorkomende gezondheidsproblemen
bij ouderen. Samenwerking tussen het behandelteam en een geriater of een internist
gespecialiseerd in ouderengeneeskunde is
daarom erg belangrijk.

Zijn er andere afwegingen
van belang?
Een behandeling gericht tegen borstkanker
is mentaal erg intensief. Jongere patiënten
vinden vaak steun bij hun partner. Oudere
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patiënten zijn vaker alleenstaand. Daarom
is het van groot belang dat de omgeving,
dus familie, vrienden en eventueel professionele hulpverleners, deze steun bieden. In een
zogeheten geriatrisch consult of assessment
worden niet alleen de algemene gesteldheid
en het medicijngebruik in kaart gebracht,
maar ook de stemming, de zelfstandigheid,
de voedingstoestand en het sociale netwerk
van de patiënt meegenomen om optimale
begeleiding te kunnen geven. •
Met medewerking van mevrouw
dr. J.E.A. Portielje, internist-oncoloog in
het Haga-ziekenhuis in Den Haag.

Behandelmethoden – overwegingen bij ouderen
≥D
 e fysieke en mentale fitheid van een oudere patiënt is bepalend voor de
juiste behandeling.
≥ Vitale oudere patiënten kunnen net zo behandeld worden als jongere.
≥V
 oor minder fitte ouderen moet een aangepast persoonlijk behandelplan
gemaakt worden.
≥ E en optimale behandeling van ouderen met borstkanker vereist dat het
behandelteam niet alleen veel verstand van borstkanker heeft, maar ook van
veel voorkomende gezondheidsproblemen bij ouderen.
Meer informatie: www.gerionne.nl – Stichting Geriatrische Oncologie Nederland
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Trial:

onderzoek naar
bijwerkingen nieuw
medicijn
Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto's: Janus van den Eijnden

Voordat een nieuw geneesmiddel
tegen kanker op de markt komt,
wordt het uitgebreid getest. Eerst in
laboratoria op proefdieren, daarna in
fase 1-trials, op mensen. De focus ligt
tijdens zo’n onderzoek op eventuele
bijwerkingen. Daadwerkelijke
effecten van de behandeling gaan in
een latere fase onder de loep.
Maja de Jonge, medisch oncoloog aan het Erasmus MC

Veiligheid patiënt altijd voorop
Maja de Jonge
‘Op dit moment verrichten wij samen met het Antoni
van Leeuwenhoek Ziekenhuis een fase 1-trial naar de
bijwerkingen van de bestaande middelen carboplatin en
paclitaxel in combinatie met een nieuw type PARP-remmer. Dit soort remmers tast het DNA van kankercellen
aan waardoor ze uiteindelijk afsterven. Hoewel het voor
juichen nog te vroeg is, lijkt dit een veelbelovende nieuwe therapie in de strijd tegen met name erfelijke borsten eierstokkanker. Meedoen aan zo’n trial is gebonden
aan voorwaarden. Allereerst moet er voor de patiënten
geen standaardbehandeling meer mogelijk zijn. Daarnaast stellen we eisen aan hun algehele conditie en dan
met name de lever- en nierfunctie. Deze spelregels zijn
er om de veiligheid van deelnemers aan een trial zoveel
mogelijk te waarborgen. Hebben patiënten geen standaard behandelopties meer, maar geven ze niettemin
aan nog iets extra’s te willen, dan leggen we ze uit dat dit
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alleen nog maar kan in de vorm van experimentele behandeling. Vervolgens bekijken we welke trial het beste
bij hen past en of we plaats hebben. Is dat het geval dan
nemen we contact op en voorzien de patiënt van alle mogelijke mondelinge en schriftelijke informatie. Kort
daarna volgt een afspraak met de verpleegkundig specialist. Die beantwoordt alle vragen en legt nader uit wat
het doel is van het onderzoek, wat de verwachte werking
is en wat de bijwerkingen zijn van het middel, en welke
inspanningen de patiënt moet leveren. Kan deze op dat
moment al besluiten of zij mee wil doen, dan maakt de
verpleegkundig specialist een planning en regelt alle onderzoeken. Hebben mensen extra bedenktijd nodig dan
krijgen ze die uiteraard. Patiënten die meedoen aan fase
1-trials weten dat ze proefkonijnen zijn maar hopen érgens dat de experimentele behandeling wél aanslaat.
Heel soms is die hoop gerechtvaardigd. Laatst zag ik bijvoorbeeld een nog jonge mannelijke patiënt die vijf jaar
geleden meedeed aan een fase 1-trial. Had hij daar toen
van afgezien, was hij nu zeker dood geweest.’
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Ook in deze rubriek?
In deze rubriek vertelt steeds een andere arts over het hoe en
waarom van een onderzoek en beschrijft een (ex-)borstkankerpatiënt 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
Hanny Prent, deelnemer aan de fase I-trial van dr. De Jonge

Niet meedoen was geen optie
Hanny Prent
‘Begin 2009 werd bij mij borstkanker geconstateerd.
Borstamputatie, bestraling en chemotherapie volgden.
De behandelingen leken aan te slaan tot ik begin dit
jaar een bultje in mijn nek voelde. Al snel bleek dat de
ziekte mijn lichaam eigenlijk nooit echt had verlaten. De
doktoren vonden uitzaaiingen in mijn botten en lymfeklieren. Mijn oncoloog in Dordrecht had een week
voor hij me dit slechte nieuws vertelde een symposium
bijgewoond over borstkanker. Hierop werd een fase 1
onderzoek gepresenteerd dat door dokter De Jonge
wordt uitgevoerd in de Daniël den Hoed Kliniek. “Dat
is jou op het lijf geschreven”, vertelde mijn specialist.
“Ik heb je er ook maar meteen voor laten inschrijven
want normaal kom je er niet zo makkelijk tussen.” Begin februari meldde ik me bij dokter De Jonge. Er volgden wat aanvullende onderzoeken en ik kreeg enorm
veel informatie mee naar huis. Over fase 1-trials in het
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algemeen, en het onderzoek naar bestaande chemotherapie in combinatie met een nieuwe PARP-remmer in
het bijzonder. Toen mijn man en ik alle informatie gelezen hadden, kregen we een nieuwe afspraak bij dokter
De Jonge. Ze nam alle tijd om onze vragen te beantwoorden. Niet meedoen was voor mij geen optie. Ik ben
immers pas vijftig en stiekem hoop je toch dat deze behandeling wél aanslaat. Na zes combinatiekuren van
chemo en het nieuwe medicijn, en twee monokuren met
enkel een verhoogde dosis van het nieuwe middel, laten
de scans zien dat de uitzaaiingen in mijn lymfeklieren
zijn verdwenen, en die in mijn botten verminderen.
Hoewel ik door de eerste zes therapieën van dit jaar
mijn haar verloor, heb ik van de monotherapie met het
nieuwe middel geen bijwerkingen gehad. Bovendien begint mijn haar weer terug te komen en heb ik ook een
borstreconstructie laten uitvoeren. Wel is het zo dat ik
in de eerste acht maanden van de trial elke week naar
het ziekenhuis moest. Maar dat had ik er gezien het resultaat heel graag voor over.’
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B-jubeld

shopping & service
Voor de donkere maanden van het jaar ging B op
zoek naar items waar je warm van wordt, die hoop
geven of een beetje gelukkig maken. Bijvoorbeeld
al die mooie muziektips die zijn binnengekomen
naar aanleiding van onze oproep in het vorige
nummer. Moet je eens luisteren!

7

een beetje
gelukkig

1

Omdat ik aan je denk
De tekeningen voor de kaarten van
Piekpiek ontstaan in de file, tijdens
de afwas, in de duinen en vlak
voor het slapen gaan. De vissende
kippen, voorbij zeilende varkens en
vergaderende ooievaars worden
met plezier ontworpen door de illustratoren Saskia Masselink en Karin
van Iterson. Karin heeft borstkanker
gehad en tijdens de ziekteperiode
‘gesport, heel gezond gegeten en
“Piekpiek” opgezet’. www.piekpiek.nl

3

Verwen een ander

2

Lessen in lachen
Lachen verbroedert, verlaagt stress
en verhoogt de creativiteit en de
productiviteit. Lachyoga, in 1995 ontwikkeld door een Indiase arts, is een
combinatie van eenvoudige lachtechnieken, speelse oefeningen om
het lachen te bevorderen en op yoga
gebaseerde rek- en strekoefeningen. Je hoeft niet blij te zijn om aan
lachyoga te doen, maar je wordt het
er misschien wel van. B is door een
lezer getipt dat Alida van Leeuwen,
de Nederlandse ambassadeur van
lachyoga, lessen in lachen geeft.
www.lachpsycholoog.nl
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Stichting “Blijf Vrouw” wil vrouwen
met een levensbedreigende ziekte die ook nog sociaaleconomisch in
zwaar weer zitten de gelegenheid
geven om buiten de deur te ontspannen. Zo kunnen ze met nieuwe
energie hun dubbel zware situatie
trotseren. Daarvoor organiseert
“Blijf Vrouw” met de hulp van vele
individuen en bedrijven kosteloze
verwenmomenten. Weet jij iemand
in jouw directe omgeving die wel
een verwenmoment verdient en zou
je haar graag willen opgeven?
www.blijfvrouw.nl

Waanzinnig bedrag
A Sister’s Hope zamelt geld in voor borstkankeronderzoek. Om dat te bereiken organiseert de stichting ieder jaar de A Sister’s Hope 60K-Walk. Dit is een
tweedaagse wandeling van in totaal 60 kilometer. Afgelopen oktober hebben alle deelnemers het waanzinnige bedrag van 800.000 euro bij elkaar
gewandeld. De zesde editie vindt plaats op 6 en 7 oktober 2012. Inschrijven
kan nu op www.asistershope.org
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Fifty-fifty
Geïnspireerd op een ongelooflijk maar waar gebeurd verhaal. Kankerkomedie 50/50 is grappig,
roerend en origineel. Een verhaal over vriendschap, liefde en overleving. De trailer is veelbelovend. De eerste reacties: ‘Pijnlijk hilarisch en recht
uit het hart.’ ‘Een film om hardop mee te lachen.

6

Nieuwe toppen
Wien Sillevis Smitt organiseert sinds 2007 bergwandeltochten voor survivors van borstkanker.
“Survivors on Top” laat patiënten en survivors van
borstkanker letterlijk nieuwe toppen bereiken door
te wandelen in de bergen. ‘Met iedere stap die we
in de bergen zetten, laten we een stukje van het
verleden achter ons en creëren we een nieuwe
toekomst met mogelijkheden, vanuit vertrouwen en kracht. De bergtochten zijn inspirerend,
hartelijk, positief en intensief’, zegt Wien erover op
de website. “Survivors on Top” is winnaar van de
Breast Friends Award 2011. www.survivorsontop.nl

7

Marlies Dekkers Care Bra
Lingerieontwerpster Marlies Dekkers heeft eerder
een speciale lingerieset ontworpen waarvan een
deel van de opbrengsten ten goede komt aan
onderzoek naar borstkanker. En eindelijk heeft ze
zich ook gewaagd aan het ontwerpen van een
prothesebeha. Het resultaat: de Care Bra. Met
zachte voorgevormde cups zonder beugels en
een ronde rug biedt deze beha extra ondersteuning en comfort. Aan de binnenkant van de beha
zit een zakje waar elke maat prothese in past.
De beha is er in zwart en wit. En dat allemaal in
Marlies Dekkers stijl.
www.marliesdekkers.nl
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Daar zit muziek in!

Welke compositie of artiest bezorgt jou kippenvel of
juist dat kleine geluksgevoel? Dat vroegen we in het
vorige nummer. Dank aan alle inzenders!
• Apertura van Gustavo Santaolalla
Bij deze muziek zie ik mezelf zweven door de wereld.
• Enjoy the Silence van Depeche Mode
Wanneer ik de kans krijg, vraag ik dit nummer aan.
• Final scene uit de film August Rush
Blijf er altijd in geloven!
• Hollaback Girl van Gwen Stefani
Voor een gedegen beurt van die stramme spieren en gewrichten.
• It’s a beautiful day van U2
Kippenvelmoment en geluksgevoel (alsof je de hele wereld aankan).
• Kalima Kadara van Laïs
Gedraaid op mijn huwelijk, bij binnenkomst in het stadhuis.
Nog steeds komen de tranen me in de ogen!
• 'Met kanker kun je leven'
De muziek op deze DVD vind ik ongelooflijk mooi.
• People van Barbara Streisand
Dit is mijn nummer, want ‘People who need people are the luckiest
people in the word.’
• Power of Love van Frankie Goes to Hollywood
Ook in tegenspoed zijn er mooie momenten.
• Smalltown Boy van Bronski Beat
Ik hou ontzettend van ritmische nummers met de nodige melancholie.
• Stay with me till the morning van Vicky Brown
(door The New London Chorale) - Na vele jaren nog steeds prachtig,
ik word er emotioneel van.
• Sundance van Ozark Henry – Vanwege de sfeer en de tekst.
• Up on the Catwalk van de Simple Minds – Een ‘Mijn Momentje’
• Wonderful Life van Hurts – Ook een prima nummer om bij te
bewegen, kijk naar de clip.
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Diagnose borstkanker
– wat nu?
Als je net gehoord hebt dat je borstkanker hebt, komt er erg veel op je af.
Naast alle emoties zijn er ook veel praktische zaken te regelen – zaken
waaraan je voorheen misschien nog nooit een gedachte hebt gewijd. Hoe
moet het met je werk, wie kan er voor je kinderen of het huishouden zorgen,
wat moet je regelen, waar vind je hulp? Deze ‘checklist’ helpt je op weg.
Tekst: Marianne Wenneker

betekent de diagnose
ik mijn loon
1 Wat
2 Krijg
voor mijn werk?
doorbetaald?
Vanwege de te verwachten behandelingen
moet je je op je werk misschien ziek melden. Na een ziekmelding zijn werkgever
en werknemer samen verantwoordelijk
voor de consequenties van de ziekte voor
de werksituatie. Je bent overigens niet
verplicht om je leidinggevende te vertellen
wat de aard van je ziekte is. In de praktijk
blijkt wel dat het voor alle betrokkenen positief werkt om daar open over te zijn en
de gevolgen voor het werk met elkaar te
bespreken. Je kunt je leidinggevende ook
de folder over borstkanker en werk geven
van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).
Vraag als het medisch behandelplan klaar
is een gesprek aan met de bedrijfsarts en
stel met hem of haar de (verplichte) probleemanalyse op. Samen met je leidinggevende kies je daarna een zogenaamde
casemanager die je straks ondersteunt bij
het re-integreren, meestal iemand uit de
organisatie. Is te verwachten dat je voorlopig niet kunt werken? Dan wordt gemeld
dat er voorlopig geen zicht is op re-integratie. Het plan van aanpak dat de werkgever
met jou moet opstellen wordt dan later opgesteld; dit gebeurt bij mensen met kanker
wel vaker.
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Bij een vast dienstverband is je werkgever
verplicht het loon gedurende twee jaar door
te betalen. Meestal wordt het loon in het eerste jaar voor 100% en in het tweede jaar voor
70% doorbetaald, maar een andere verdeling is ook mogelijk, zolang het eerste jaar
minimaal 70% wordt doorbetaald en niet
minder dan het minimumloon. Val je onder
een CAO? Dan staan daarin de regels voor
doorbetaling beschreven. Vraag je werkgever om de gevolgen van jouw ziekmelding
voor je salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden voor jou in kaart te brengen.

betekent mijn ziekte
3 Wat
voor mijn partner?
Je partner wordt mantelzorger: hij of zij zal
waarschijnlijk tijd besteden aan zorg voor
jou, het huishouden, eventueel kinderen
enzovoorts. Als je partner werkt, kan hij of
zij aanspraak maken op een aantal regelingen via het werk, zoals calamiteitenverlof, zorgverlof of (tijdelijk) deeltijd werken.
De mogelijkheden zijn in een CAO of in een
handboek arbeidsvoorwaarden van de organisatie vastgelegd. Bij de zorg kan je partner ondersteund worden door vrijwilligers of
professionals. Hoe dat precies werkt, staat
onder andere op www.mezzo.nl.
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Tip van ervaringsdeskundige
Ragna van Hummel

‘Vraag iemand
om voor jou te
communiceren met
alle instellingen en
het regelwerk voor
je te doen; je partner
bijvoorbeeld, of een
goede vriendin.
Zo kan diegene jou
van dienst zijn en
tegelijkertijd kun jij
kiezen wat je wel en
wat je niet zelf wilt
doen of bespreken.’

ik ondersteuning
4 Kan
thuis krijgen?
Er zijn meerdere situaties voor te stellen
waarin het te zwaar wordt om de dagelijkse dingen in en om huis zelf te doen. Misschien lukt het je om dit op te lossen met
de hulp van familie, vrienden of buren. Lukt
dat niet, of heb je meer of voor een langere
periode hulp nodig, dan kun je thuiszorg
aanvragen. Voor het aanvragen van thuiszorg is een (AWBZ-)indicatie nodig van het
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit
Centrum beoordeelt de aanvraag. Je kunt
je behandelend arts in het ziekenhuis of je
huisarts ernaar vragen; hij dient meestal
de aanvraag in. Probeer tijdig thuiszorg
aan te vragen. Doordat het een ingewikkeld en lang traject is, kan het even duren.
Voor de kortere termijn en als je samenwoont met een partner die jonger is dan 75
jaar, komt het er in de praktijk vaak op neer
dat je geacht wordt om de ondersteuning
zelf te organiseren.

ik opvang voor
5 Kan
mijn kinderen regelen?
Als je werkt, heb je meestal op een of andere manier structureel de opvang van
je kinderen geregeld. Daarvan kun je
ook gebruik maken als je ziek wordt. Ook
kun je als werknemer in de eerste twee
ziektejaren alsnog kinderopvang regelen
en daarvoor kinderopvangtoeslag aanvragen. Maar ook als je geen baan hebt,
zul je misschien geregeld opvang nodig
hebben voor de kinderen, bijvoorbeeld
als je naar het ziekenhuis moet voor een
behandeling. Voor zulke incidentele opvang moet je je eigen netwerk inschakelen:
familie, vrienden, buren of kennissen. Het
is handig – en het geeft rust – om daarin
structuur aan te brengen.
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Praktische informatie en hulp
• www.kankerwiehelpt.nl
informatie van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) over de behandeling en gevolgen van kanker, maar ook over thuiszorg en revalidatie.
• www.regelhulp.nl webloket van de overheid over zorg, hulp en financiële
ondersteuning.
• www.werkenmantelzorg.nl/werknemers_aan_de_slag: een handig stappenplan voor op het werk en buiten het werk.
• www.borstkanker.nl/thuiszorg voor uitleg over het aanvragen van thuiszorg.
• www.mezzo.nl informatie voor en over mantelzorgers, je kunt ook zoeken naar
een vrijwilliger bij jou in de buurt. De Mantelzorglijn is bereikbaar op werkdagen
van 9 tot 13 uur, T 0900-2020496 (€ 0,10 per minuut).
• www.kankerenwerk.nl praktische informatie voor werknemers, werkgevers,
mantelzorgers en medewerkers van personeelsafdelingen. Onder de tab ‘werkgever’ staat de folder over borstkanker die je aan je werkgever kunt geven.
• www.weldergroep.nl informatie over werk, uitkeringen en verzekeringen in
relatie tot gezondheid en handicap.
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Ik vind het nu wel
makkelijk dat hij
een ander heeft
Tekst: Sara van Gorp ~
Foto: Greet de Schipper

Simone (49) had twee keer
borstkanker en beide borsten zijn
weggehaald. Het gevolg: grote
moeheid en weinig zin in seks. Iets
waar haar man het moeilijk mee
had. Samen besloten ze dat hij
een vriendin erbij zou zoeken, voor
de seks. Het leek een goed idee,
maar de praktijk was weerbarstiger
dan de theorie. ‘Ik ben zo kwaad
geweest, ik heb Bram zelfs
geslagen - uit onmacht.’

Om haar kinderen te ontzien,
heeft Simone ervoor gekozen
niet met haar echte naam in
B te komen. Ook de namen
van haar man en dochters zijn
gefingeerd. Vandaar deze foto
waarop Simone onherkenbaar
is. Haar naam en adres zijn bij
de redactie bekend.
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‘T

oen ik voor het eerst borstkanker kreeg, zeven
jaar geleden, wist ik dat ik er niet meer vanuit kon
gaan dat ik honderd zou worden. Bij de tweede
keer, een jaar later, werd het zelfs uiterst twijfelachtig of ik de 65 zou halen. En op het moment
dat de vriendin van mijn man in het spel kwam, was samen
verder gaan ook al niet meer zeker. Het voelde na twee keer
kanker als een derde aardbeving.’
Dat had Simone niet verwacht toen ze drie jaar geleden tijdens een vakantie in Italië samen met haar man Bram (destijds
50) bedacht dat hij een vriendin zou zoeken voor de seks. In
het mooie avondlicht van de ondergaande zon zaten ze er samen
avondenlang over te filosoferen terwijl hun dochters Pien (toen
17) en Tess (toen 15) op bed lagen. ‘Met mijn verstand kon ik
het goed volgen en vond ik het een wijze beslissing. Ik had heel
weinig energie, en seks, dat hoefde voor mij niet zo. Ik heb het
nooit heel belangrijk gevonden. Huis-tuin-en-keukenseks, één
keer in de twee weken zoals we dat nu ook hebben, is voor mij
genoeg. Voor mijn man niet, hij miste mijn borsten veel meer
dan ik en de behoefte aan seks kwam bijna zijn oren uit. We
spraken af dat hij, als we weer thuis waren, iemand zou gaan
zoeken. Ik had niet het gevoel dat het me pijn zou gaan doen.
Dat kwam pas na een paar maanden, toen bleek dat hij verliefd
werd. De seks met wolkenkrabberhoogtepunten was niet iets
waar ik jaloers op was, want daar verlangde ik niet naar. Maar
dat hij met haar kon praten, iets wat wij ook altijd goed konden,
dat was een bedreiging.’
Nu kan Simone er opmerkelijk nuchter en met afstand over praten. Maar in die tijd waren de emoties groot. Ze leerde zichzelf
op een andere manier kennen, had een heftigheid in zich die ze
niet had verwacht. ‘Ik ben zo kwaad geweest, ik heb Bram zelfs
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‘Op de seks met wolkenkrabberhoogtepunten was ik niet jaloers, want
daar verlangde ik niet naar’
geslagen. Uit onmacht. Heel verdrietig ben ik geweest,
want wat we hadden was toch bijna allemaal goed en
dan zou deze situatie leiden tot een scheiding vanwege
het kleine stukje waarin we minder goed bij elkaar
pasten. Ik ben echt bang geweest. Wraakzuchtig zelfs.
Hij kreeg blaasproblemen en had hulp nodig met de
katheter. Toen vond ik dat hij het zelf maar moest oplossen, als hij zijn ding zo belangrijk vond. Ik ben heel
vals geweest, eigenlijk.’
Simone lacht smakelijk en ergens ook wat beschaamd om haar wraakzucht. Het tij is gekeerd, haar
pijn is achter de rug. Er is met grondig praten een situatie ontstaan die werkt voor hen samen. Met de eerste
vriendin ging het uit, want zij wilde een man voor onder de kerstboom. En intussen heeft Bram een vriendin gevonden die hij één keer in de twee, drie weken
ziet en die voor Simone geen enkele bedreiging vormt.
‘Zijn vriendin is een heel lieve, verzorgende vrouw die
een rotvent heeft gehad. Ik gun het haar dat ze nu af
en toe kan genieten van een lieve man. Ik vind het ook
wel makkelijk. Als ik geen zin heb in seks, dan hoef ik
niet. Het boek ‘De Duivelsdriehoek’ heeft me geholpen. Ik heb eruit geleerd dat de situatie van de maîtresse de moeilijkste is. Ik blijf de hoofdvrouw. Elke
keer spelen Bram en ik een toneelstukje. Op de ochtend dat hij ’s avonds uit zijn werk naar zijn vriendin
gaat, krijg ik een kus en zegt-ie: “Mag ik straks weer
terugkomen?” En dan zeg ik: ”Ja”. En als hij terug is,
zegt hij: “Ik ben blij dat ik bij jou ben, hier hoor ik
thuis”. Ik had daar behoefte aan. In de eerste tijd dat
hij deze vriendin had, was ik best knorrig als hij van
haar terugkwam. Ik realiseerde me dat ik bevestiging
nodig had, de zekerheid dat ik de belangrijkste vrouw
ben in zijn leven. Die heb ik nu.’
Bram en Simone waren altijd al maatjes van elkaar,
ze konden goed praten. Nu weten ze nog duidelijker
wat ze aan elkaar hebben. Na 23 jaar relatie met veel
tumult de laatste periode, kennen ze elkaar beter dan
ooit en zijn ze eerlijk tot op het bot naar elkaar. Die
eerlijkheid werkte alleen niet richting hun jongste
dochter. ‘Zij hoorde Bram praten toen hij zijn eerste
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vriendin aan de telefoon had. Ze durfde dat niet tegen mij te zeggen, ze dacht dat ik het niet wist. Uiteindelijk las ze mijn kankerdagboekje en zag ze dat ik
het wel degelijk wist. Ze vroeg aan me: “Gaat papa
vreemd?” Ik heb eerlijk gezegd dat haar vader en ik
dat de beste oplossing vonden. Vanaf dat moment ziet
ze hem liever niet en praat ze niet met hem. Eten doen
we nauwelijks met z’n drieën. En als Bram “goedemorgen” zegt, mompelt ze onverstaanbaar wat terug. Heel
verdrietig is het.’
Hun oudste dochter Pien vindt het raar wat haar ouders doen, maar heeft zich erbij neergelegd. Zij woont
op zichzelf, maar als ze thuiskomt, is het normaler,
gezelliger. Intussen denken beide dochters dat het
vreemdgaan van hun vader voorbij is, ze hebben geen
weet van zijn huidige vriendin. ‘Toch blijft mijn jongste dochter kwaad op haar vader, zij denkt: hij heeft
mijn moeder wat aangedaan dus hij is m’n vader niet
meer. Ik heb haar al zo vaak gezegd dat hij mij niets
heeft aangedaan, dat het ook mijn keuze was. Ik denk
dat het beter voor haar is als ze probeert haar vader te
vergeven en hem te accepteren zoals hij is. Het is mijn
grote wens dat dat in de toekomst nog gebeurt. Bram
heeft het er ook moeilijk mee. Soms zegt hij: “Waarom
zou ik de studie betalen voor een kind als ik er niks
voor terugkrijg?” Hij verwacht liefde van zijn dochter.
Dan zeg ik tegen hem: “Kijk naar je zus, die snapt er
ook niks van. Als een volwassene het al niet snapt, kun
je van een puber ook niet verwachten dat ze dat kan”.
Haar machtsmiddel is hem negeren. Zijn machtsmiddel is dreigen dat hij de studie niet meer betaalt.’
Simone voelde zich klem zitten, gevangen tussen
twee vuren. Twee jaar geleden is ze gaan praten met
een psycholoog van het inloophuis voor mensen die
met kanker te maken hebben. Ze worstelde met het
gevoel dat als ze aardig zou zijn tegen haar man, haar
dochter zou denken dat ze partij trok. En omgekeerd.
‘Ik voelde me in het nauw zitten en dacht dat ik er misschien nog wat aan kon doen om hen dichter tot elkaar
te brengen. Maar dat kan ik niet, dat heb ik van die
psycholoog meegekregen. Een keer of zeven ben ik ge-
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‘Hoeveel verdriet het me ook doet dat ik
mijn kinderen niet het ideale gezin kan geven,
ik kan er uiteindelijk wel mee leven’
weest. Toen ik erachter was dat ik niet iets verwijtbaars naliet,
was het voor mij klaar.’ Ze heeft nog voorgesteld dat Bram en
Tess mee zouden gaan naar de psycholoog, maar dat stuitte op
verzet. ‘Bram zei: “Ik ben een normale man, dus ik hoef niet
naar een psycholoog”. En Tess zei: “Ik heb geen behoefte aan
m’n vader”.’ Simone: ‘Ik kan ze niet dwingen. En hoeveel verdriet het me ook doet dat ik mijn kinderen niet het ideale gezin
kan geven, ik kan er uiteindelijk wel mee leven. Af en toe spui ik
bij vriendinnen, dat helpt.’
Met het energiepeil van Simone gaat het intussen steeds beter.
Ze werkt sinds drie jaar als secretaresse bij een vastgoedbedrijf.
Een niet bijzonder uitdagende baan vindt ze het, en op goede
dagen droomt ze wel eens van iets spannenders. Maar als de
moeheid weer opspeelt, is ze blij werk te hebben dat weinig van
haar vraagt. Sinds zes jaar is de kanker weg en de vooruitzichten zijn goed. ‘Nu ik aanhoudende last heb van m’n rug, heb ik
wel foto’s laten maken om zeker te weten dat het geen uitzaaiingen zijn. Ik ben niet meer elke dag bang om dood te gaan. Maar
toen mijn oudste op kamers ging, dacht ik toen ik haar op de
trein zette wel: gelukkig heb ik je tot zover kunnen begeleiden.
Dat is niet iedere moeder met kanker gegund. Toen mijn moeder
vorig jaar overleed, dacht ik: oh gelukkig, jij eerst. Ik zie het om
me heen nogal eens in de omgekeerde volgorde. Mijlpalen krijgen een extra dimensie.’

Contact:
Zit je in een soortgelijke situatie en heb je behoefte Simone een
mail te sturen? Stuur deze naar redactie@borstkanker.nl, dan
zorgt de redactie van B dat de mail wordt doorgestuurd.

Adressen voor hulp
Lotgenotencontact, een luisterend oor,
(relatie- of gezins-)therapie – het kan helpen om de ziekte
en de gevolgen te verwerken:
• www.honingraad.nl - Simone heeft veel baat gehad bij
gesprekken met een psycholoog uit dit inloophuis
• www.hdi.nl – Helen Dowling Instituut voor begeleiding bij
kanker, biedt ook relatiebegleiding aan
• www.ingeborgdouwescentrum.nl – Ingeborg Douwes
Centrum, biedt psychosociale zorg aan mensen met kanker
en partners en naasten
• www.kwf.nl – op de website van KWF Kankerbestrijding kun
je de brochure ‘Kanker en seksualiteit’ downloaden
• www.nvpa.org - bij het NVPA zijn professionele therapeuten/
counselors aangesloten die werken binnen de geestelijke
gezondheidszorg
• www.nvvs.nl – Nederlandse Vereniging voor Seksuologie,
voor informatie over poliklinieken en (vrijgevestigde) zorgverleners die zich specifiek bezighouden met seksuele problemen
• www.seksualiteit.nl – biedt onder meer laagdrempelige hulp
bij vragen over chronische ziekte en seksualiteit

B van Borstkankervereniging Nederland
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B-wust leven

Ik zie er weer
uit als mezelf!

In elke editie van B belichten we een
aspect van bewust leven. Dit keer hoe
een verzorgd uiterlijk bijdraagt aan
herstel na borstkanker.

Tekst: Esther Smid ~ Foto's: Stichting Look Good… Feel Better

S

tichting Look Good…Feel Better geeft gratis workshops uiterlijke
verzorging voor kankerpatiënten tijdens of net na hun behandeling. Jaarlijks worden bijna 300 workshops gegeven in meer dan
zestig ziekenhuizen door heel Nederland. Petra Odenthal, directeur van
de stichting: ‘Wie er goed uitziet voelt zich vaak ook beter. Dat geldt voor
gezonde mensen, maar dat is zeker ook zo als je ziek bent. De ervaringen van deelnemers zijn positief: ze voelen zich even geen patiënt
en zijn omringd door lotgenoten, die elkaar zonder woorden begrijpen.’
Kanker heeft vaak een tijdelijke, maar enorme impact op je uiterlijk.
Wanneer naast het hoofdhaar ook je wimpers en wenkbrauwen uitvallen, verandert je gezichtsuitdrukking. Je herkent jezelf misschien niet in
de spiegel en je veranderde uiterlijk kan een belemmering zijn in je sociale leven.
Iedere workshopdeelnemer krijgt een tasje met eigen cosmeticaproducten cadeau, dat belangeloos beschikbaar wordt gesteld. Vaak zijn
kankerpatiënten door chemotherapie kwetsbaarder, dus het is belangrijk om hygiënisch te werken.
Het uiterlijk is maar een klein onderdeel van het ziekteproces, maar het
bepaalt wel hoe je je voelt en hoe je door anderen behandeld wordt. ‘De
verbondenheid met elkaar tijdens de workshop geeft je een vertrouwd
en goed gevoel. Lood Good Feel Better heeft mij die dag weer vrouw
laten zijn’, zegt cursiste Pauline Kints erover.

Praktische tips
• Gebruik tijdens de behandelingen PH-neutrale, alcoholvrije
en ongeparfumeerde producten en een crème met een
hoge beschermingsfactor.
• Gebruik liever geen kunstnagels want de lijm en de remover
zijn niet goed voor je nagels.
• Heb je geen wimpers en/of wenkbrauwen meer, dan helpt
een zweetband tegen het in je ogen lopen van transpiratie.
• Pas op met warmtebronnen als je een synthetische pruik
draagt. Stoom uit de vaatwasser kan het haar al doen
smelten.
• Uitval van schaamhaar kan irritatie in de liezen geven. Even
geen strak ondergoed dragen helpt.

Wist je dat...
... onlangs de eerste Look Good...Feel Better workshop voor
mannen is gegeven?
... meer dan 350 vrijwilligers (schoonheidsspecialisten, visagisten, kappers, haarwerkers) zich belangeloos inzetten voor
Look Good...Feel Better?
... in Nederland sinds 2005 meer dan 5.000 mensen hebben
deelgenomen aan Look Good...Feel Better?
Wil je weten of er een workshop bij jou in de buurt is?
Kijk dan op www.lookgoodfeelbetter.nl

Goed voorbeeld: informatieavond in Brielle
Corrie Koole organiseerde onlangs voor de derde keer een
informatieavond over borstkanker in Brielle. Behalve voor de
medische aspecten was er ook aandacht voor make-up, cosmetische tatoeages en haarwerken. ‘Ik kreeg zes jaar geleden
borstkanker’, vertelt Corrie, ‘en wilde me daarna graag inzetten
voor BVN. Het geeft voldoening om iets te kunnen betekenen
voor andere borstkankerpatiënten in de regio.’ Dit jaar kreeg
Corrie hulp van Monique Barth: ‘Ik heb sponsors aangeschreven en spaarpotten bij kappers en lingeriezaken neergezet.
Met de opbrengst konden we de informatieavond bekostigen.
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Het viel me op dat veel vrouwen er verzorgd uitzien op zo’n
informatieavond. Uiterlijk is belangrijk: het is prettig om er
tijdens je ziekte toch florissant uit te zien.’ Volgens Corrie was er
veel aandacht voor de ambulante haarspecialist (die aan huis
komt) en de tips van de schoonheidssalon. ‘Ik heb veel positieve
reacties gekregen, heel motiverend. Ik ben alweer bezig met
het programma voor volgend jaar!’
Wil je weten of er een informatieavond bij jou in de buurt is?
Kijk dan op www.borstkanker.nl/agenda

B Het blad over borstkanker

Je wenkbrauwen
bepalen voor een groot
deel je gezichtsuitdrukking. Met behulp
van een sjabloon en
waterproof poeder leer
je om wenkbrauwen te
tekenen.
Schoonheidsspecialisten en visagisten laten zien
hoe het aanzetten van de ogen je gezicht meer
uitdrukking geeft.

≥ Cursiste Pauline Kints voor de workshop

De speciaal getrainde
vrijwilligers leren je
bepaalde technieken
aan, die je later ook
thuis kunt toepassen.

Een haarwerker geeft tips en adviezen over pruiken, sjaals en mutsjes. Ook kan er gepast worden,
wat vaak voor veel hilariteit zorgt.
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≥ En dit is Pauline aan het einde van de workshop.
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pink ribbon

Er is altijd wel een
Amazone online
Stichting Amazones richt zich op jonge vrouwen met borstkanker.
Behalve de website www.amazones.nl, die vooral gericht is op virtueel
lotgenotencontact, organiseert de stichting ook fysieke workshops en
bijeenkomsten. De ideeën daarvoor worden aangedragen door gebruikers
van de website en variëren van een fotoworkshop tot saunabezoek.
Tekst: Esther Smid ~ Foto: Adrienne Korzilius

D

e oprichters van Stichting Amazones Diana Gosens en Natalie van
der Vegt kregen op jonge leeftijd
borstkanker. Ze konden geen van beiden
specifieke informatie voor jonge vrouwen
met borstkanker vinden. Steeds meer jonge lotgenoten vonden elkaar vervolgens
op het Viva-forum. Pas toen Diana en
Natalie in 2005 besloten een eigen website te bouwen, merkten ze hoeveel bezoekers ze hadden. Naast de actieve lotgenoten was er ook een grote groep
lezers: de server ging door overbelasting
binnen 24 uur plat.

‘Er is altijd een piek in bezoekersaantallen in de avonduren en weekenden’, vertelt Kimja. ‘Dat is logisch: veel jonge
vrouwen werken of hebben een druk gezin. Ze hebben dan ook geen tijd voor
lotgenotencontactgroepen die elkaar
overdag treffen. Het bezoeken van onze
website is makkelijk, gratis, niet tijdrovend en anoniem. De kracht van Stichting Amazones is dat je 24 uur per dag
informatie over borstkanker kunt opzoeken en contact met lotgenoten kunt hebben. Er is altijd wel iemand online.’
Groeistuipen door succes

Doelgroep met eigen problematiek

Kimja Schouten, voorzitter van Stichting
Amazones, legt uit waarom een website
voor jonge vrouwen zo belangrijk is:
‘Wij richten ons met name op vrouwen voor de natuurlijke overgang, omdat die tegen specifieke dingen aanlopen
zoals vruchtbaarheid, invriezen van eicellen, werk, relaties of seksualiteit. We
spreken onze bezoekers aan met “je” en
“jij” omdat dat past bij onze doelgroep.
Ook de vormgeving van de website is op
jonge vrouwen gericht. Maar oudere
vrouwen en partners zijn natuurlijk ook
van harte welkom.’
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‘We voorzien in een grote zorgbehoefte,
maar daar was onze eerste website niet op
gebouwd’, vervolgt Kimja. ‘Sommige topics hadden meer dan honderd pagina’s,
waardoor ze niet meer hanteerbaar waren.
We dreigden ten onder te gaan aan ons eigen succes en werden zo gedwongen om
een betere website te maken. Met financiële steun van Pink Ribbon hebben we een
nieuwe website laten bouwen, met meer
functionaliteiten en een grotere capaciteit.
De nieuwe website draait nu een jaar en is
veel gebruiksvriendelijker. Daarnaast is er
een interactieve homepage, kun je door de
hele site reageren vanuit je profiel en kan

iedereen die een profiel aanmaakt, ook een
weblog bijhouden.’
‘De nieuwe website biedt meer privacy: je kan niet meer je adres en woonplaats
invullen, maar alleen de provincie waar je
woont. Je geboortedatum wordt niet
openbaar gemaakt, maar alleen gebruikt
om je leeftijd te berekenen. Ook adviseren
we iedereen om een bijnaam te gebruiken
om te voorkomen dat je via Google op ons
openbare forum gevonden wordt. Juist
door die privacy en anonimiteit delen
vrouwen makkelijker persoonlijke problemen met elkaar over bijvoorbeeld seksualiteit. Bij ongehoord gedrag, spam of het
noemen van namen van artsen, grijpen
onze moderatoren en beheerders in.’
Toekomst: webseminars

‘De nieuwe site is gebouwd om te groeien’,
vertelt Kimja tot slot. ‘In het verleden hadden we ongeveer drie of vier nieuwe aanmeldingen per week, nu hebben we er drie
of vier per dag. Vanaf 2012 gaan we een
nieuw onderdeel aan de website toevoegen: webseminars. Je kunt dan online een
symposium van een professional zien en
zelfs vragen stellen door middel van chatten. Ook hiervoor krijgen we steun van
Pink Ribbon.’
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‘Naast de actieve
lotgenoten was er ook
een grote groep lezers:
de server ging door
overbelasting binnen
24 uur plat’

Kimja Schouten
Voorzitter Stichting Amazones

In oude mythen zijn de Amazonen een volk van vrouwelijke strijders, die
hun rechterborst verwijderden om beter te kunnen boogschieten.
De Amazonen stonden bekend om hun strijdbaarheid.

Pink Ribbon steunt Stichting Amazones
Stichting Pink Ribbon is een fondsenwervende organisatie die aan-

Uit de praktijk

dacht vraagt voor borstkanker. Zij heeft als doel het aantal mensen dat
borstkanker krijgt te verminderen, vroege diagnose te bevorderen en

Aimée (30) kwam vorig jaar voor het eerst op de oude website van de

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

Amazones. ‘In het begin werd ik vooral naar het slechte nieuws getrokken

het geven van voorlichting, het financieren van psychosociale zorg-

en dat was confronterend. Een paar maanden later zat ik beter in mijn vel

projecten en het financieren van wetenschappelijk onderzoek op het

en besefte ik dat ik nu de nieuwkomers kon steunen. Dat gaf voldoening.

gebied van preventie/vroege opsporing/zorg/kwaliteit van leven.

Op de nieuwe website zijn de verhalen over uitzaaiingen niet meer zo pro-

Voor het bouwen van de nieuwe website kreeg

minent aanwezig. Een andere verbetering is de mogelijkheid om je eigen

Stichting Amazones in

verhaal op te schrijven. De contacten die ik op het forum van de Amazones

2010 van Pink Ribbon een

heb, zijn heel bijzonder: je deelt iets met elkaar dat anderen niet begrijpen.

subsidie van 190.000 euro.

Met sommige meiden ben ik echt vriendinnen geworden.’
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ingezonden: pink ribbon

Pink Ribbon: Het geld

gaat naar bewustwording,
voorlichting en patiëntenzorg
In een uitzending van het tv-programma
Nieuwsuur over Pink Ribbon in november
werd gesuggereerd dat er van alles mis
zou zijn met de fondsenwerving en de besteding van het geld. Stan de Klerk, interim
directeur van Pink Ribbon, reageert.

“Pink Ribbon was in eerste instantie behoorlijk geschrokken van de commotie die ontstond naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur. We hebben
ons de kritiek aangetrokken en nemen deze mee in het
bepalen van onze strategie voor de komende jaren,”
aldus Stan de Klerk.
“Het voornaamste kritiekpunt was dat we het geld
niet goed besteden. We zijn niet duidelijk genoeg geweest over wat we wel en niet doen en men verwachtte andere doelbestedingen van ons.
Pink Ribbon besteedt het geld wel degelijk aan wetenschappelijk onderzoek, maar niet naar nieuwe
medicijnen. Daar is simpelweg veel meer geld voor
nodig dan dat wij hebben, onze bijdrage zou een
druppel op een gloeiende plaat zijn. KWF Kankerbestrijding financiert dat soort onderzoeken.”
Voor de patiënt

Pink Ribbon is in 2003 opgericht vanuit Borstkankervereniging Nederland, die een enorm taboe op
borstkanker en een tekort aan voorlichting en zorg
voor de patiënt signaleerde. Daarom zijn onze doelstellingen altijd bewustwording, voorlichting en patiëntenzorg geweest. Met onze bedragen kunnen wij
voorlichting, wetenschappelijke onderzoeken naar
preventie/vroege opsporing/kwaliteit van leven en
zorg financieren. Daar hebben mensen die met borstkanker te maken hebben direct baat bij. Daar kunnen wij wel een verschil maken.

Op deze gebieden hebben we al veel bereikt. We moeten niet vergeten dat borstkanker een aantal jaar geleden nog totaal onbespreekbaar was. Tegenwoordig
wordt openlijk over de ziekte gesproken en de zorg na
de behandeling is enorm verbeterd. Maar er is nog
veel te doen, bijvoorbeeld op het gebied van voorlichting en zorg. Bij het grote publiek is nog bijvoorbeeld
weinig bekend over risicofactoren."
Succes

Stan de Klerk: “Door het succes hebben zich meer organisaties en mensen bij ons aangesloten en kregen wij
de beschikking over grote bedragen. Deze bedragen
moeten uiteraard zorgvuldig besteed worden. Daar
denken we met specialisten en patiënten goed over na.
Subsidieaanvragen voor zorgprojecten en onderzoeken konden dit jaar gedaan worden tot 15 november.
Ze worden stuk voor stuk nauwkeurig onderzocht
door onze Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) en
de Commissie Psychosociale Zorg. Zij brengen een
advies uit. Op korte termijn besluiten we welke aanvragen subsidie krijgen. Het is dus absoluut niet zo dat
het geld werkloos op de bank blijft staan.
Voor het doorbreken van de taboes waren de glamour
en veel roze geschikte middelen. Het ‘roze geweld’ is
ook een kritiekpunt. Dat nemen we absoluut mee in
de heroverweging van onze activiteiten. We zijn vooral
geschrokken dat patiënten zich gekwetst voelen door
bepaalde acties, dat spijt ons oprecht en is natuurlijk
nooit onze bedoeling geweest. We zijn al enige tijd bezig met intern onderzoek en zijn onze activiteiten aan
het heroverwegen. Schreeuwerige acties zullen niet
meer ons speerpunt worden, we realiseren dat we als
organisatie in een nieuwe fase terecht zijn gekomen.
We zullen samen moeten zoeken naar de juiste weg
want geld voor de bewustwording, voorlichting en patiëntenzorg blijft hard nodig."

mannen met borstkanker

Mannen zijn
anders
Het UMC Utrecht opende op 1 oktober
2011 een speciale poli voor mannen
met borstkanker. Oncologisch chirurg
dr. Arjen Witkamp vertelt over het hoe en
waarom van deze poli.
Tekst: Jac. Janssen ~ Foto: Janus van den Eijnden

In Nederland krijgen jaarlijks 13.000
vrouwen borstkanker – en plusminus honderd mannen. ‘Die mannen raakten volledig
ondergesneeuwd’, vertelt Arjen Witkamp.
Alles is helemaal toegespitst op vrouwen.
Mannen hebben geen borsten. En sommigen krijgen dus toch borstkanker. ‘Dat duidt
erop dat er iets bijzonders aan de hand is
met die mannen.’

Wat is er bijzonder aan mannen
die borstkanker hebben?
‘Om te beginnen trekken ze later aan de bel.
Omdat het niet eerder in hen opkomt dat het
borstkanker kan zijn. Hadden ze er eerder
aan gedacht dan was hun prognose vaak
beter dan gemiddeld bij vrouwen. Verder hebben mannen vaker een hormoongevoelig type
borstkanker. En is de aandoening bij mannen
viermaal vaker erfelijk bepaald.’

Wat hoopt u te bereiken met
deze mannenpoli?
‘Allereerst bewustwording: borstkanker bestáát
bij mannen. Vervolgens bieden wij een plek
waar je als man met borstkanker serieus wordt
genomen. Niet omdat dit elders niet gebeurt;
maar daar zit je als enige man tussen de
vrouwen in de wachtkamer. Hier worden ze als
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man geïnformeerd, benaderd en behandeld.
Ze krijgen ons eigen patiëntinformatiedossier
over specifieke behandelingen en bijwerkingen
met plaatjes van mannen. Ook belangrijk – en
hot – is de concentratie van de zorg. Door
ervaring te bundelen leer je beter behandelen.
Wereldwijd is er amper onderzoek verricht
naar deze vorm van kanker. Wij gaan mannen
volgen die nu in behandeling zijn. Zo willen we
ontdekken welke aanpassingen in de behandeling het beste effect hebben.’

Wat vinden mannen vervelend in
de benadering elders?
‘Dat ze een brief krijgen met “mevrouw” voor
hun naam. Dat wekt twijfel en wantrouwen: heeft de dokter mijn dossier wel goed
gelezen? Verder is er voor hen moeilijk aan
informatie te komen. Overigens hebben ze
beduidend minder behoefte aan psychosociale begeleiding. Wij spraken toevallig mannen die veel over hun ervaring met de zorg
konden vertellen. Indirect is het initiatief van
hen afkomstig. De leden van de werkgroep
van BVN voor mannen met borstkanker heeft
ons met informatie en feedback geholpen bij
de opzet van deze poli. Ook zij merken dat
mannen het onderwerp moeilijk bespreekbaar vinden.’

Welke verschillen in behandeling
vallen op?
‘De tumor zit vrijwel altijd achter de tepel,
daarom is een borstbesparende behandeling
meestal niet mogelijk. Reconstructie is technisch goed mogelijk, veel mannen weten dat
niet. We kunnen een nieuwe tepel vormen van
de huid en een tepelhof eromheen tatoeëren
in de kleur van de andere tepel. Veel andere
aspecten van de behandeling van mannen zijn
nog niet onderzocht. Kan chemotherapie achterwege blijven? Wat is de beste behandeling
als hormonale middelen niet blijken te helpen?
Er moet nog veel onderzoek volgen.’

Voor meer informatie:
• Mannenpoli UMC Utrecht: T 088 – 75 569 01
• http://www.borstkanker.nl/mannen_en_
borstkanker
• http://preventie.kwfkankerbestrijding.nl/
dossier-borstkanker
• Werkgroep Mannen met Borstkanker van BVN info.mannen@borstkankervereniging.nl
• Arjen Witkamp beveelt het boek ‘Borstkanker met
puntjes’ aan van Henk van daele; zie ook B 2.
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B-last

Erfelijk belast:
hormoonvervanging na
eierstokverwijdering
Vrouwen met een mutatie in een BRCA1- of BRCA2-gen hebben een verhoogd risico op
borstkanker en op eierstokkanker. Om het risico op eierstokkanker te verlagen, worden
gezonde eierstokken en eileiders verwijderd. Gevolg: jonge vrouwen (35 – 45 jaar) komen in
de overgang. Bij deze groep (< 45-50 jaar) wordt daarom hormoonvervanging geadviseerd,
behalve als je al borstkanker hebt gehad. Wat zijn de voor- en nadelen hiervan?
Zeven vragen aan oncologisch gynaecoloog Marian Mourits van het UMC Groningen.
Tekst: Suzanne Bremmers

Wat zijn de voordelen van
hormoonvervanging?
‘De belangrijkste organen waar het verlies van
hormonen gemerkt wordt, zijn de hersenen,
de botten en de vagina. Vandaar uit ontstaan
bijwerkingen. Denk aan opvliegers, minder zin
in seks en gewrichtsklachten. Als je hormonen
slikt die de eierstokhormonen vervangen, zul
je hier minder last van hebben.’
Minder last, dus nog steeds wel een beetje?
‘Ja, dat wel. Hormoonvervanging voorkomt niet
alle klachten. Opvliegers kunnen blijven voorkomen en vrouwen kunnen zich anders voelen
dan voorheen. Als arts zal ik daarom nooit zeggen: neemt u maar een pilletje dan heeft u nergens last van. Het is geen wondermiddel.’
Wat zijn de nadelen?
‘Door de eierstokken te verwijderen voor de
menopauze, wordt het risico op borstkanker
verlaagd. Wanneer je hormoonvervanging
neemt, wordt die kansverlaging voor een
deel teniet gedaan. Vandaar dat sommige
artsen het afraden. Vrouwen die naast hun
eierstokken ook hun borsten preventief hebben laten verwijderen, hebben nauwelijks
meer borstweefsel en daardoor minder kans
op borstkanker. Voor hen is er helemaal geen
bezwaar tegen hormoonvervanging. Zelf ben
ik een groot voorstander van hormoonvervanging aan jonge vrouwen, ook wanneer ze
nog wel borstweefsel hebben. Vrouwen leve-
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ren hun eierstokken in omdat ze langer willen leven, maar de kwaliteit van leven is ook
belangrijk. Wat zijn de gevolgen van geen
hormonen nemen? Opvliegers, slaapstoornissen, geen zin meer in seks. Er zijn ook langetermijneffecten. De kans op osteoporose
neemt toe, met als gevolg een grotere kans
op botbreuken en het inzakken van de wervels door broze botten op latere leeftijd. Als je
op je 35ste in de overgang komt, heb je, als je
geen hormonen slikt, op je 60ste een wervelkolom van iemand van 75 jaar.’

overleg met de arts kun je bij opvliegers kiezen voor niet-hormonale middelen zoals Venlafaxine, Clonidine of Gabapentine. Deze zorgen voor minder frequente en minder heftige
opvliegers.’

Ik heb geen borstkanker (gehad) en ben
onder de vijftig jaar. Als ik voor hormonen
kies, wat kan ik dan het beste nemen?
‘Als je de baarmoeder nog hebt, moet je
een combinatiepreparaat krijgen. Tibolon is
bijvoorbeeld een goed middel. De anticonceptiepil raad ik af omdat daar teveel hormonen in zitten. Hormoonvervangers zijn lager
gedoseerd en toch hoog genoeg om overgangsklachten te verminderen.’

Is er ook wat te doen aan minder zin
in seks?
‘Seks bestaat uit verschillende elementen:
verlangen, opwinding, vochtig worden, bevrediging en ook pijn of ongemak. Door de
menopauze veranderen sommige van deze
zaken. Door op die veranderingen in te spelen, hoeft de overgang geen einde te maken
aan je seksleven. Als je geen spontaan verlangen meer hebt naar seks, maar wel een
leuke partner, vraag dan of die je over de
streep trekt. Als je eenmaal begint, komt de
zin vaak vanzelf. Het geeft niet dat je niet zo
vochtig meer wordt, daar heb je glijmiddelen
voor. Pijnlijk ongemak is funest, dat moet je
altijd zien te voorkomen.’

Ik heb wel borstkanker (gehad). Wat kan ik
dan nemen tegen opvliegers?
‘Uit verschillende onderzoeken is gebleken
dat vrouwen die hormoonvervanging gebruiken als ze borstkanker hebben gehad
een hogere kans hebben op terugkeer van
de borstkanker, dan vrouwen die geen hormoonvervanging gebruiken. Daarom wordt
hormoonvervanging bij hen afgeraden. In

Zijn er verder dingen die ik kan doen?
‘Om osteoporose tegen te gaan, hanteer ik
de regel van vijf: niet roken, niet drinken, een
sport beoefenen die de botten belast, voldoende calcium en vitamine D. Denk hieraan,
zelfs als je hormonen slikt.’

Meer weten? Kijk op de website:
www.brca.nl bij het thema ‘eierstokken’. 
B Het blad over borstkanker

De naakte waarheid

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

Linda Kreike
Leeftijd: 47 jaar
Borstkanker: diagnose in 2006
en drager van een afwijkend
BRCA1-gen (net als haar moeder,
grootmoeder en overgrootvader)
Behandeling: eerst eenzijdige
operatie, chemo, bestraling en
aanvullend orthomoleculaire
behandeling. In 2008, toen de
genafwijking bleek, heeft Linda
beide borsten en haar eierstokken preventief laten verwijderen.

Trots dat ik mijn littekens
durf te laten zien
Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto: Robin de Puy

Tikkende tijdbom

Kin omhoog, schouders naar achteren

‘Pas toen alle behandelingen achter de rug
waren en ik aan het wachten was op de oproep - die maar niet kwam - om mijn borsten
en eierstokken preventief te laten verwijderen, had ik het gevoel dat ik op een tikkende
tijdbom zat. Ik haatte mijn tiet met een deuk
- spreek het uit op zijn Gronings en het klinkt
nog leuk ook.’

‘Ik ben naturist en ik ben dol op de sauna.
Ik stond voor de keus: of nooit meer naar de
sauna en naturistencamping, want een badpak vind ik absoluut geen optie, of even slikken, kin omhoog, schouders naar achter en
gewoon genieten. Ik koos voor het laatste. Nu
is er voor mij geen drempel meer. Op een naturistencamping zie je al gauw dat er mensen
zijn met een prothese van een borst, been of
arm en ook mensen met stoma's. We gaan
daar gewoon mee om. Het gaat om de mens,
niet om de verpakking. Voor anderen is het
vaak moeilijker dan voor mij.’

Boos en blij
‘Ik had er voor gekozen om gelijk implantaten
te nemen, maar doordat mijn huid zo dun als
een vloeitje was en er een ontsteking bijkwam,
was dat geen optie. Ik ben toen een tijd lang
heel erg boos geweest op mijn lichaam, de
artsen en de kanker. Ik vind het jammer dat ik
geen borsten meer heb, maar ben blij dat ik
daar in principe geen kanker meer kan krijgen.’
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Symbool
‘Ik ben trots op mezelf dat ik mijn littekens
durf te laten zien. Ze zijn niet mooi maar wel
mijn teken dat ik er nog ben. Volgend jaar ga

ik een tatoe laten zetten van mijn linkerheup
naar mijn rechterschouder. Een klimop met
symbolen die voor mij van belang zijn. Hij zal
de littekens niet verbergen, maar waarschijnlijk wel de aandacht ervan wegnemen. Misschien laat ik het eerst op mijn lichaam schilderen om te kijken hoe het staat.’

Mooi
‘Uiterlijk ben ik getekend: geen borsten, kort
haar. Maar ik spreek nu uit wat ik voel, wat ik
denk, maar ook wat ik wil. Mijn man vertelt
me iedere dag wel een keer dat ik mooi ben.
Met veel liefde en geduld van hem ben ik mijzelf weer mooi gaan voelen. Dat heeft ook het
seksleven opnieuw doen ontwaken. Ik kan
niet meer pronken met mijn dubbel D, maar ik
heb mooie ogen en een stralende lach! Mannen kijken nog steeds om.’
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B wordt gefinancierd met bijdragen
van 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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B Het blad over borstkanker

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.
Wil je B ontvangen?
B is een uitgave van Borstkankervereniging Nederland die
je op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen op het gebied van borstkanker. B verschijnt drie keer per jaar. Wil je B
ontvangen? Via www.borstkanker.nl kun je voor € 30,- lid
worden (contributie 2012) en ontvang 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.

Databank
Veel mensen vinden het prettig om met iemand die in een
vergelijkbare 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

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 eenmalig te registreren. www.borstkanker.nl/forum

BVN in de buurt:
B-actief, voor geld en inspiratie

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
geproduceerd 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 borstkankerzorg
ziekenhuizen bieden en of zij voldoen aan de basiseisen die BVN
stelt aan goede zorg. Het unieke is dat de Monitor ook laat zien hoe
andere patiënten de zorg hebben ervaren.
www.borstkanker.nl/monitor

B-actief is een nieuwe vorm van ondersteuning voor regionale
initiatieven. Op www.borstkanker/b-actief vind je alle informatie
over hoe je kunt meedoen.

Vinden & Binden; belangenbehartiging in het land
BVN heeft een nieuw team van regionale belangenbehartigers.
Enkele regio’s kunnen nog mensen gebruiken. Wil je jouw ervaring
inzetten voor betere borstkankerzorg in je eigen regio?
Kijk dan op www.borstkanker.nl/ belangenbehartigers

BVN Agenda
Klik op de homepagina op de button ’activiteiten’ om naar de agenda te gaan. Hier vind je een overzicht van allerlei activiteiten rondom
borstkanker. Je kunt zoeken op datum, provincie en/of doelgroep.
www.borstkanker.nl

Altijd antwoord
Op de website van BVN vind je nog veel meer informatie over borstkanker zoals een woordenboek, uitleg over behandelingen, een
bibliotheek 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 serviceteam:

Aankondigingen
> Roadtour: Van 9 tot 20 januari 2012.
Voor meer informatie: Marieke Breunesse: breunesse@borstkanker.nl
> Algemene Leden Vergadering (ALV): Zaterdag 2 juni 2012, Utrecht
> Netwerkdagen
Zaterdag 2 juni 2012, gekoppeld aan de ALV, Utrecht
Vrijdag 9 november 2012, Utrecht

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.

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

B van Borstkankervereniging Nederland
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Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto en coverfoto: Eline Hensen ~ Visagie: Nies Draisma voor Keune

‘Is het een ramp?’

Afgelopen november kenden ze elkaar
precies vijf jaar. En met de fotosessie voor
dit omslag hebben de vijf vrouwen ook een
beetje hun jubileum gevierd. Ze kennen
elkaar van het revalidatieprogramma ‘Herstel en Balans’ in Leeuwarden.

Het leven vieren
Oorspronkelijk waren ze met z’n zessen. Linda wilde deze foto graag nemen bij het graf
van hun in 2007 overleden vriendin Geartsje.
Ze hebben er met elkaar thee gedronken en
soesjes gegeten. Een beetje zoals dat in andere culturen wel vaker gebeurt; bij een graf
het leven vieren in plaats van verdrietig zijn.
Dat is ook precies de filosofie van deze dames. ‘Ons motto luidt: “Is het een ramp?” Nou

meestal is het antwoord ”nee“ en dat scheelt
al minstens de helft!’, licht Ali toe.

Elkaar aanvoelen
Ze zijn verbonden in de kracht om door te
gaan en in de ervaring die ze delen. Ze
weten allemaal wat het is en hoe het voelt
om de diagnose van een dodelijke ziekte te
krijgen. ‘Aan een klein signaaltje hebben we
genoeg. Dan weten we al waar de ander
het over heeft’, zegt Moniek. Titia beaamt
dat: ‘Er zijn weinig mensen in mijn omgeving die zo goed aanvoelen wat controles
nog steeds teweeg kunnen brengen.’ De vijf
zijn totaal verschillend, maar ze weten van
elkaar dat ze er op het cruciale moment voor
elkaar zijn.

(v.l.n.r.)
Ali Groeneveld (56)
Titia Kingma (44)
Moniek Hermans (49)
Linda Kreike (47)
Joke Dijkstra (54)

Eigen koers
‘Linda is een veelkleurig persoon, letterlijk en
figuurlijk, een rasoptimist die zich niet door
het leven laat verslaan’, typeert Joke haar
vriendin. Ze illustreert dat met een voorbeeld:
‘Linda kwam een keer in februari met een
doos violen bij ons binnen: “Ik breng jullie
alvast het voorjaar.”’ Kleurrijk, creatief, een
vrouw die haar eigen koers vaart. Maar dan
wel een met een groot hart, sociaal, enthousiast en open voor de ander. Ze voelen zich
voor het leven verbonden. Hersteld en in
balans varen ze weer hun eigen koers en
zien elkaar daarom wat minder.
Is dat een ramp?

zie ook omslag voor en pagina 41

