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Haar vrienden hielpen 
Kitty van Mil (48) doorzetten

• Wetenschap: trial onderzoekt meerwaarde extra bestraling • Sultan Sentürk: ’Voor mijn generatie is 
borstkanker geen taboe meer’ • Basisverzekering en borstkanker • George van Houts: ‘We willen niet de 
gordijnen dichttrekken en huilen’ • Serviceteam BVN 24/7 bereikbaar • en meer…
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Nomade
Twee jaar geleden verhuisde ik met mijn lieven naar een 
woonboot op de Vecht. Maastricht-Utrecht werd te ver voor 
ons gezin. Het was mijn 15e verhuizing, ik ben een nomade.
Ik hou van reizen, van onderweg zijn, van het avontuur. 
Wel met een doel voor ogen want ik ben ook een 
wereldverbeteraar. Sinds mijn eerste baan bij Bob Pinedo is 
dat doel de kwaliteit van de kankerzorg verbeteren, nieuwe 
benaderingen zoeken om kanker te overwinnen. Out of the 
box denken; dat past bij een nomade.

Mijn inspiratie komt van de mensen, van jullie, voor wie we 
B maken. Ieder verhaal, iedere strijd, iedere overwinning klein 
of groot laat mij voelen waarom ik dit werk doe en leidt vaak 
tot een nieuw idee. (Hoeveel uren zitten er in een dag?)
Bij BVN kunnen veel ideeën gerealiseerd worden. 
B bijvoorbeeld. Daar zijn we supertrots op. Maar nu moeten 
we er nog voor zorgen dat je B ook krijgt als je hoort dat je 
borstkanker hebt. Misschien wil je al die informatie dan nog 
niet lezen, maar dan weet je dat B er is. Want kennis sterkt, op 
het voor jou juiste moment. 

Hoe kunnen we dat samen realiseren? BVN wil het je zo 
makkelijk mogelijk maken. Daarom kun je nu ook gewoon 
B-abonnee worden (www.borstkanker.nl/blad_b). Zelfde prijs 
als lidmaatschap, dat wel. En je kunt ons altijd een mail of 
tweet sturen voor een extra B voor iemand in je omgeving. 
Maak er gebruik van, help ons B te verspreiden. 

Crowdsourcing* is een modern begrip en voor BVN zeer 
relevant. Want jullie ervaringen zijn de basis voor alles wat 
BVN doet. Wij werken er hard aan om ook het delen van je 
ervaringen makkelijker te maken. Deze zomer meer hierover!
Ik wens je een fi jn voorjaar. Ik kijk er naar uit om weer heerlijk 
de Vecht in te kunnen duiken: dat houdt me fris en bij de les.

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

B Het blad over borstkanker

* Via internet een breed publiek betrekken bij het 
ontwikkelen van nieuwe producten en diensten Fo
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Berichten van onze bladpartners 

Breast Friends on Facebook
Breast Friends is nu ook via Facebook te volgen. Een Breast 
Friend is een goede vriend of vriendin, familielid of naaste 
die een vrouw of man bijstaat bij wie borstkanker is gecon-
stateerd. Het gaat om steun op het emotionele vlak en prak-
tische hulp tijdens de hele behandel- en herstelperiode. Op 
Facebook is actuele informatie te vinden over de jaarlijkse 
Breast Friends Award, verhalen, evenementen en meer. Breast 
Friends is een initiatief van Roche Nederland B.V.
www.facebook.com/breastfriends.nl

MammaPrint, voor meer zekerheid  NL.MPR.12.03.01

MammaPrint is een innovatieve test die  de bestaande di-
agnostiek bij borstkanker aanvult. MammaPrint geeft een 
duidelijke uitslag of het risico op uitzaaiingen ‘hoog’ of ‘laag’ 
is. Op basis hiervan kan een betere afweging gemaakt wor-
den voor de aanvullende behandeling met chemotherapie. 
In de nieuwe richtlijn voor de behandeling van borstkanker 
staat dat indien er twijfel is over de aanvullende behande-
ling met chemotherapie, MammaPrint ingezet kan worden 
voor meer duidelijkheid. Voor meer info: www.mammaprint.nl 

Ontwikkeling van oncologische behandelingen
MSD is een wereldwijd bedrijf op het gebied van gezond-
heidszorg en werkt mee aan een gezonde wereld. Met onze 
geneesmiddelen, vaccins, producten en diensten bieden we 
innovatieve behandelingen voor een betere gezondheid. On-
cologie is een van onze belangrijke aandachtsgebieden. Als 
oncologisch patiënt ben je de regie over je leven kwijt. MSD 
helpt bij die aspecten waar je deze regie weer wat terug kunt 
krijgen. Bijvoorbeeld door geneesmiddelen die de misse-
lijkheid bij je chemobehandeling verminderen. In de nabije 
toekomst zal MSD naar verwachting behandelingen voor ver-
schillende vormen van kanker introduceren.
 
Nieuwe website over chemotherapie
Chemotherapie is een krachtig wapen in de strijd tegen kan-
ker. Veel mensen die chemotherapie krijgen maken zich zor-
gen over de behandeling, bijwerkingen en gevolgen.  Sinds 
kort is er een nieuwe website chemotherapie.nl,  waar alles 
te vinden is over wat je tegenwoordig kunt verwachten in de 
fasen vóór, tijdens en na de therapie. Uniek is dat je je eigen 
plan kunt samenstellen met informatie, vragen en tips om je 
behandeling zo goed mogelijk door te komen.

Behandelingen bij uitzaaiingen in ontwikkeling
Van alle patiënten met borstkanker krijgt helaas  een kwart 
uitzaaiingen. Voor deze patiënten zijn de behandelmogelijk-
heden nog steeds beperkt. Bij hormoongevoelige tumoren is 
een hormonale behandeling de therapie van eerste keus. Bij 
alle patiënten zal de tumor hier uiteindelijk ongevoelig (resis-
tent) voor worden. Chemotherapie is in dat geval nog de enige 
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keus. Novartis Oncology richt zich op het ontwikkelen van 
nieuwe behandelmogelijkheden voor patiënten met borst-
kanker, ook in de fase van uitzaaiingen.

I'm every woman: voor vrouwen met 
hormonale therapie bij borstkanker 
Bij de behandeling van borstkanker met hormonale thera-
pie kunnen klachten voorkomen. Daarom heeft Abbott, een 
breed georiënteerd healthcare bedrijf, in samenwerking met 
specialisten, verpleegkundigen en patiënten de I'm every wo-
man lifestylegids ontwikkeld. Een gids die handvatten biedt 
voor het omgaan met deze klachten. Wilt u de nieuwe life-
stylegids ontvangen? Vraag I’m every woman dan nu aan bij 
uw behandelend oncoloog of oncologieverpleegkundige.

Congres ‘B-last met erfelijke borst- en eierstokkanker’ 
Op zaterdag 29 september 2012 organiseert de program-
macommissie erfelijkheid van BVN in Ede een congres voor 
mensen met een (mogelijk) erfelijke belasting voor borst- en 
eierstokkanker. Medische specialisten uit alle universitaire me-
dische centra en het NKI-AVL houden lezingen over de nieuwste 
medische ontwikkelingen. Ook kunnen persoonlijke vragen en 
ervaringen uitgewisseld worden. Stichting Pink Ribbon financiert 
het congres. Programma en aanmelding op www.BRCA.nl.

Hoop & vrees
leven met uitgezaaide borstkanker
BVN wil juist in de maand oktober, die in het teken staat van de 
strijd tegen borstkanker, extra aandacht geven aan iedereen 
die leeft met uitgezaaide borstkanker. Daarom organiseert BVN 
op 13 oktober 2012 de bijeenkomst ‘’Hoop & vrees’’ in Zeist. Er 
zijn lezingen over nieuwe behandelmogelijkheden en pijnbe-
strijding, workshops en een informatiemarkt, en er is ruimte voor 
onderling contact. In diverse landen is 13 oktober uitgeroepen 
tot ‘Metastatic Breast Cancer Awareness Day’. De bijeenkomst 
wordt gefinancierd door Stichting Pink Ribbon. Meer info en 
aanmelden op www.borstkanker.nl 

Patiëntervaringen zichtbaar in de Monitor Borstkankerzorg
Alle tot nu toe verzamelde patiëntervaringen (+- 8000) zijn sinds 
half april te zien in de Monitor Borstkankerzorg. Naast de feite-
lijke ziekenhuisinformatie is nu ook te zien hoe de patiënten de 
zorg in de ziekenhuizen hebben ervaren. Ziekenhuizen worden 
bijvoorbeeld vergeleken op bejegening van de patiënt en on-
derlinge samenwerking. 
www.monitorborstkankerzorg.nl>>

Nieuws van BVN
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B-sproken

Esthers column

Ik raak mijn 
taille kwijt!

‘Ik voel me al een tijdje kiplekker’, zeg ik tegen de onco-
loog-internist wanneer  ik op controle kom. Ik heb geen 
gewrichtsklachten meer en ook geen opvliegers zoals 
aan het begin van de hormoontherapie. Een week voor 
het consult heb ik bloed laten prikken en de uitslag ver-
klaart mijn welbevinden: het oestrogeengehalte in mijn 
bloed is ondanks de pillen die ik dagelijks slik weer ge-
stegen tot het niveau van een ‘normale’ vrouw van mijn 
leeftijd. En toch is dat slecht nieuws: oestrogenen zijn ge-
vaarlijk, omdat mijn borstkanker hormoongevoelig was. 
Dus moet mijn oestrogeenspiegel omlaag en daarom 
schrijft de oncoloog-internist een extra behandeling voor 
met injecties. In een folder over het medicijn lees ik een 
lange lijst met bijwerkingen: botontkalking, depressie, 
hoofdpijn, misselijkheid, vochtophoping, opvliegers en 
verminderd libido. Niet echt iets om naar uit te kijken. Je 
krijgt natuurlijk nooit last van alle bijwerkingen (hoop je 
dan), maar ik baal dat ik mijn lijf hieraan moet blootstel-
len en mijn natuurlijke cyclus moet onderdrukken.

Na een paar dagen komt er een verpleegkundige bij mij 
thuis om de injectie toe te dienen. Ik vraag haar over 
welke bijwerkingen zij patiënten nou het meest hoort 
klagen. Ze antwoordt: ‘Vooral over opvliegers, en veel 
vrouwen raken hun taille kwijt.’ Haha, wat een prachtig 
eufemisme. Ik word dus gewoon nog dikker! Als mijn 
man thuiskomt, vertel ik dat ik misschien mijn taille 
kwijt zal raken. Hij kijkt naar mijn middel - allang geen 
wespentaille meer - en zegt cynisch: ‘Dat zou mooi zijn!’

Reageren? Mail naar redactie@borstkanker.nl
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Naam Kitty van Mil 
Leeftijd 48 jaar 
Wilde niets weten

‘M
ijn vader stierf aan longkan-
ker, mijn moeder kreeg twee 
keer kanker en mijn zus werd 

er ook door getroffen. Het is niet aange-
toond dat het erfelijk is, maar ik ontwikkelde 
een fobische angst voor deze ziekte. Om 
me gerust te stellen, onderzocht mijn huis-
arts een paar keer per jaar mijn borsten. 
Toen er in december 2010 opeens een tu-
mor bleek te zitten, dacht ik dat ik gek werd. 
 De tumor was tien centimeter groot 
en heel agressief, er zat een uitzaaiing in 
de lymfklieren en mijn borst moest eraf. 
Ik vond het onverdraaglijk dat ik verminkt 
zou worden. Vrienden praatten op me in 
dat het ‘game over’ was als ik me niet liet 
behandelen. Ik wilde er niet over naden-
ken. Alles in mij schreeuwde ‘ik wil dit niet!’ 
Gelukkig trof ik een oncoloog die goed tot 
me doordrong. Ik ben docent, theaterpro-
grammeur en regisseur en hij sprak mijn 
taal: “Ik ben de regisseur van jouw nieuwe 
voorstelling”, zei hij. “Jij mag alle rollen 
spelen, maar ik neem de regie.” Vanaf dat 
moment vertrouwde ik hem. Ik ben blind 
op die man gevaren. Alles wat ik volgens 
hem moest doen, heb ik gedaan; zeven 
maanden chemo, die verschrikkelijke am-
putatie, verwijdering van mijn lymfklieren 
en bestraling. De kanker is weg, maar tot 
september zit ik nog aan de immunothe-
rapie. Wat de bijwerkingen zouden zijn en 
wat er op me af zou komen, wilde ik niet 
weten. Als ik het wel had geweten, was 
ik in paniek geraakt en had ik niets meer 
gedurfd. Ik geef bijsluiters aan vrienden. 
 Door de behandelingen heb ik last 
van allerlei fysieke dingetjes. Ik check 
dan bij hen of het erbij hoort, maar zelf 
in zo’n bijsluiter lezen wat er allemaal 
zou kunnen gebeuren… alsjeblieft niet. 
Mijn platte borst heb ik alleen met een 
half dichtgeknepen oog gezien. Ik dou-
che met mijn ogen dicht. Ik kijk pas weer 
goed nadat ik deze zomer een recon-
structie heb gehad en weer een decol-
leté heb.’

Kitty werkt aan een theatervoorstelling 
over haar ervaringen: Vals plat. Deze 
gaat op 13 juni 2013 in première. En ze 
staat op de omslag van deze B.    

dubbelportret
Ik wil alles weten. 
Of toch niet?

Tekst: Deborah Ligtenberg 
Foto's: Martijn de Vries

‘Bijsluiters 
geef ik aan 
anderen’
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Naam Martina van Brunschot
Leeftijd 52 jaar
Wilde alles weten

‘D
ie chemo, dat vind ik het allerergste, zei ik toen mijn arts in juli 2010 zijn 
behandelplan aan me voorschotelde. Een operatie, bestraling, chemo en 
een hormoonkuur van vijf jaar, het hele pakketje lag al op me te wachten. 

Ik hoefde alleen maar ‘ja’ te zeggen. Ik ben altijd met gezond leven bezig. Zo’n al-
lesverwoestende chemokuur stond me zó tegen. Ik wilde nagaan of het echt nodig 
was om ‘grof geschut’ in te zetten. 
 Ik besloot uit te zoeken wat de alternatieven waren en of ik een keuze had. Ik 
las alles wat los en vast zat en hield mijn oren goed open. Zo hoorde ik van een 
nieuwe methode waarbij de lymfklieren worden bestraald en een okselkliertoilet 
niet nodig is. Omdat ik mezelf niet mijn leven lang met een kous om een oedeem- 
arm zag rondlopen, zocht ik contact met de radiotherapeut die deze behandeling 
geeft en besloot hiervoor te kiezen. 
 Ik ontdekte dat ik acht procent kans had om te overlijden aan de borstkanker 
die ik had. Als ik chemo deed, daalde het naar vijf procent. Dat was zo’n klein 
verschil, dat vond ik alle ellende en nasleep van een kuur niet waard. Mijn arts be-
greep dat wel, net als mijn man. Die stond helemaal achter mijn besluit. “Het past 
bij jou om het zo te doen”, vond hij. Ik wilde zelf de regie houden. Kwaliteit van le-
ven is voor mij erg belangrijk. Als je kanker krijgt, word je al zo overgenomen door 
wat er in je lijf gebeurt. Mijn zus is overleden aan een hersentumor. Zij heeft alles 
wat haar kans op genezing gaf aangegrepen. Ik heb gezien hoe zwaar dat was. 
Zij moest wel, ze had geen keus. Met een kanker die nog in de eerste fase zat, had 
ik die keus wel. Vanwege mijn zus voelde ik me verplicht die kans te pakken. “Jij 
doet dus niet alles om beter te worden”, zei iemand tegen me. Die opmerking was 
een klap in mijn gezicht. Door vragen te stellen en te onderzoeken deed ik juist ál-
les om beter te worden. Maar wel op mijn manier.’     

‘Ik las alles 
wat los en 
vast zat’
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B-richten

• —Ultrageluid bij botmetastasen 
Uitzaaiingen in het bot zijn de meest voorkomende oorzaak van 
pijn bij kanker. Het UMC Utrecht biedt sinds kort een vernieu-
wende pijnstillende behandeling aan voor kanker die naar het 
bot is uitgezaaid. De bottumoren worden met ultrageluid verhit 
waardoor zenuwen in de buitenbekleding van het bot afsterven. 
De behandeling is veelbelovend, maar het aantal behandelde 
patiënten is nog klein. Het UMC Utrecht gaat samen met vier 
buitenlandse ziekenhuizen de effectiviteit bij vijftig patiënten 
onderzoeken.  

• —Nieuwe medicijnen veelbelovend
Op het San Antonio Breast Cancer Symposium in december 
2011 werd bekend dat wetenschappers hoopvol zijn over twee 
experimentele behandelingen van borstkanker met de medi-
cijnen pertuzumab en everolimus. In een grote internationale 
studie bleek dat pertuzumab in een standaarddosis borstkanker 
gemiddeld achttien maanden kan vertragen, tegenover twaalf 
maanden met bestaande medicatie. Het medicijn everolimus, tot 
nu toe vooral ingezet bij orgaantransplantaties, blijkt de ontwik-
keling van borstkanker gemiddeld zeven maanden tegen te hou-
den. Beide medicijnen zijn gericht op patiënten met borstkanker 
in een vergevorderd stadium. Verdere studies moeten uitwijzen 
of de hoop gerechtvaardigd is.

• —Bedrijfsartsconsulent voor vragen 
over werken met kanker
Sinds begin maart zijn er in een reeks ziekenhuizen bedrijfsarts-
consulenten oncologie aan de slag. Een bedrijfsartsconsulent 
is een gespecialiseerde bedrijfsarts die ondersteuning biedt aan 
kankerpatiënten met vragen rondom hun werk.  Je wordt naar 
de consulent verwezen door de huisarts, bedrijfsarts of speci-
alist. Het spreekuur is er voor patiënten in loondienst en voor 
zelfstandig ondernemers, uitzendkrachten en patiënten zonder 
(vast) werk. Kijk op www.nfk.nl voor een overzicht van zieken-
huizen met een bedrijfsartsconsulent oncologie.

• —Hypotheek of verzekering na kanker
De Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK) is 
in gesprek met verzekeraars en medisch adviseurs over een 
hypotheek of verzekering na kanker. Uit onderzoek van de 
Universiteit Tilburg en het Integraal Kankercentrum Zuid 
bleek namelijk dat zes  op de tien ex-kankerpatiënten onder de 
50 jaar problemen hebben bij het afsluiten van een hypotheek 
of levensverzekering. De NFK verzamelt via een meldpunt 
voorbeelden van benadeelde kankerpatiënten. De NFK vindt 
dat wanneer iemand vijf jaar kankervrij verklaard is, het ver-
hoogde risico door kanker verjaard zou moeten zijn.  
www.borstkanker.nl,  www.nfk.nl

• —MammaPrint helpt  
noodzaak chemo bepalen
Recent is aangetoond dat de prognostische genentest  
MammaPrint op basis van de activiteit van 70 genen 
betrouwbaar kan bepalen hoe agressief een borsttumor is. 
Het gaat daarbij om borstkanker zonder uitzaaiingen naar 
de lymfklieren en een tumor kleiner dan 5 cm doorsnee. 
Dat heeft arts-onderzoeker Sabine Linn van het NKI-AVL 
in maart tijdens de European Breast Cancer Conference in 
Wenen bekendgemaakt. MammaPrint toont bij vrouwen 
met een dergelijke tumor aan welk risico zij lopen op het 
ontwikkelen van toekomstige uitzaaiingen. Vrouwen met 
een hoog risicoprofiel krijgen in dat geval een aanvullende 
behandeling met chemotherapie. Vrouwen met een laag 
risicoprofiel hoeven geen behandeling met chemotherapie 
te volgen. In de RASTER-studie is gebleken dat daardoor 
voor ongeveer dertig procent van de vrouwen met een 
borsttumor met een laag risico aanvullende chemotherapie 
overbodig is. Bovendien kon MammaPrint tot voor kort al-
leen bij ’verse’ weefsels worden gebruikt. Onderzoek onder 
leiding van Els Berns van het Erasmus MC heeft uitgewezen 
dat de test nu ook uitgevoerd kan worden bij weefsel dat in 
paraffine is bewaard. Daardoor kunnen veel meer patiënten 
van MammaPrint gebruikmaken.

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

op de hoogte
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B-richten

• —Eenmalige inwendige bestraling 
Een nieuwe ontwikkeling bij oudere patiënten met borstkanker 
(> 60 jaar) is intra-operatieve radiotherapie (IORT). Bij IORT 
wordt na de verwijdering van de tumor,  tijdens de operatie een-
malig inwendig bestraald. Door tijdens de operatie te bestralen 
is het mogelijk om de bestralingsdosis heel precies op de plaats 
van de tumor toe te dienen. Hiermee wordt veel gezond weefsel 
zoals de huid gespaard. Ook het hart en de  longen worden 
helemaal niet mee bestraald. IORT wordt gegeven in plaats van 
uitwendige bestraling, tot nu toe alleen in het Medisch Centrum 
Haaglanden. In de toekomst wordt deze behandeling naar ver-
wachting uitgebreid naar een jongere doelgroep (>50 jaar).

• —Zorgen over vruchtbaarheid
De interesse in vruchtbaarheidssparende behandelingen voor 
borstkankerpatiënten neemt de laatste jaren toe. Het LUMC 
heeft in samenwerking met het Nederlands Netwerk Fertiliteits-
preservatie (NNF) een website en informatiefolders ontwikkeld. 
Het effect ervan wordt in een studie geëvalueerd.  Ook de zorgen 
rondom vruchtbaarheid van vrouwen die in het verleden zijn 
behandeld voor borstkanker worden onderzocht.  
www.nnf-info.nl/patienten

B-cijferd 
 

De overlevingskans bij borstkanker  
neemt jaarlijks met 1% toe. In 2010 is bij  

meer dan 15.000 vrouwen en zo’n  
100 mannen borstkanker vastgesteld.  

2,5% van de volwassen vrouwen in  
Nederland heeft ooit borstkanker gehad.

21% van de nieuwe patiënten is jonger  
dan 50 jaar. Bij 5% - 10% van de patiënten is 

sprake van een erfelijke factor.
Van alle patiënten die een borstoperatie 

krijgen, ondergaat +- 30% een amputatie en 
+- 70% een borstsparende operatie. 

Bij minder dan 15% van de operaties wordt 
een directe reconstructie gedaan.

(Bron: Integraal Kankercentrum Nederland 2011)

B-lachelijk
door Willem Ritstier

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



10     B Het blad over borstkanker

over deze 
illustratie:
Een operatie 
is niet alleen 
fysiek zichtbaar, 
geestelijk moet 
je deze ook 
verwerken. En 
gelukkig maakt 
een chirurg veel 
nettere steekjes...

W
anneer iemand met een voelbare zwel-
ling of andere klacht in de borst bij 
een arts komt, wordt een mammogra-
fie en echografie gemaakt. Als hierbij 
een sterke verdenking ontstaat op een 

kwaadaardige afwijking wordt het weefsel onderzocht 
(punctie) en in specifieke situaties wordt ook een MRI-
scan van de borst gemaakt. Als de punctie van de borst 
kwaadaardige cellen bevat, wordt eerst onderzocht of 
er ook uitzaaiingen in de okselklieren aanwezig zijn, 
omdat borstkanker meestal eerst uitzaait naar de lymf-
klieren in de oksel. 
De aan- of  afwezigheid van uitzaaiingen in de oksel-
klieren bepaalt of de oksel ook geopereerd moet wor-
den. Daarom wordt voor de operatie een echografie 
van de okselklieren gedaan. Bij een afwijking wordt 

door middel van een punctie een aantal cellen verwij-
derd, die in het laboratorium onderzocht worden. Als 
dit onderzoek geen uitzaaiingen aantoont, vindt een  
schildwachtklierprocedure plaats. 

Schildwachtklierprocedure 
In het verleden werden bij een operatie voor borstkan-
ker altijd alle lymfklieren verwijderd. Tegenwoordig 
wordt de lymfklier opgezocht die als eerste het lymfe-
vocht uit de borst opvangt. Deze klier zal ook als eerste 
eventuele uitzaaiingen bevatten en wordt daarom de 
schildwachtklier, ook wel poortwachterklier (Engels: 
sentinel node) genoemd. Welke van de lymfklieren in 
de oksel de schildwachtklier is, wordt met behulp van 
onschuldig radioactief materiaal en/of tijdens de ope-
ratie met een blauwe kleurstof bepaald. Deze schild- >>

Wanneer een operatie onderdeel uitmaakt van de optimale behandeling bij 
borstkanker, betekent dat lang niet altijd dat de gehele borst moet worden verwijderd. 
Bij meer dan tweederde van de vrouwen is het mogelijk borstsparend te opereren. 
Lukt dat niet en moet een amputatie verricht worden, dan is het vaak mogelijk een 
borstreconstructie uit te voeren. Steeds vaker gebeurt dit zelfs in één operatie.  
Maar hoe gaat dat allemaal in zijn werk? En wat wordt er gedaan om tijdens de 
operatie al het kwaadaardige weefsel te verwijderen?  
Tekst: Ernest Luiten, Hester Oldenburg, Eddy Windgassen ~ Foto: Anneke Hymmen ~ Illustraties: Deborah van der Schaaf, BVN

Operatie van 
borst en oksel

de medische les 
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wachtklier wordt als enige okselklier verwijderd en 
onderzocht in het laboratorium. Meestal is de uitslag 
na een week bekend. Op basis daarvan wordt besloten 
of de overige lymfklieren in de oksel behandeld  moe-
ten worden. De schildwachtklierprocedure vindt niet 
plaats als er sprake is van een zeer grote tumor of als al 
bekend is dat er uitzaaiingen zijn. 

Behandelplan
Patiënten willen vaak dat de tumor zo snel mogelijk 
verwijderd wordt, maar om een juiste beslissing over 
de behandeling te nemen is het van belang dat eerst de 
diagnose afgerond wordt. Als de uitslagen bekend zijn, 
bespreekt de arts in een multidisciplinair overleg het 
behandelplan. Idealiter is hierbij naast een oncologisch 
chirurg, internist oncoloog en radiotherapeut ook een 
plastisch chirurg aanwezig. Pas daarna kan de arts het 
behandelplan met je bespreken en alle voor- en nadelen 
en de mogelijke alternatieven doornemen. Je kunt je arts 
dan ook vragen om een kopie van je diagnose (het pa-
thologieverslag) zodat je die informatie zelf ook hebt.

Belangrijk onderdeel van je behandelplan is de opera-
tie. De artsen moeten besluiten of kan worden volstaan 
met alleen verwijdering van de tumor met omliggend 
klierweefsel (borstsparende operatie) of dat de hele 
borst moet worden verwijderd (ablatie of amputatie). 
Een borstsparende operatie wordt alleen aangeboden 
als de tumor in de borst locaal goed verwijderd kan 
worden met een bevredigend cosmetisch resultaat. Dit 
is niet goed mogelijk wanneer er meerdere tumoren in 
verschillende delen van de borst aanwezig zijn. Voor 
het cosmetisch resultaat is het van belang dat de tumor 
niet te groot is in verhouding tot de borst. In het alge-
meen ligt de grens bij een doorsnede van 3 cm. 

Bij een borstsparende operatie is de kans op genezing 
net zo groot als bij verwijdering van de hele borst. 
Blijkt uit het onderzoek van de oksel dat er uitzaaiin-
gen in de lymfklieren aanwezig zijn groter dan 2 mm, 
dan moet de oksel ook geopereerd worden. Er vindt 
dan een zogenaamd okselkliertoilet plaats, een operatie 
waarbij de overige lymfeklieren uit de oksel verwijderd 
worden. Er vindt momenteel veel onderzoek plaats 
naar de waarde van okselkliertoilet omdat de ingreep 
vervelende gevolgen kan hebben zoals lymfoedeem en 
functiebeperking van je arm. 
          
Borstsparende operatie 
Bij tweederde van de vrouwen met borstkanker is het 
niet nodig de hele borst te amputeren, maar kan een 
borstsparende operatie worden gedaan. Via een snede 
in de huid wordt alleen de tumor verwijderd inclusief 
een kleine hoeveelheid omliggend weefsel. Toch kan 

daardoor de vorm van de borst veranderen. Om dat zo 
veel mogelijk te voorkomen kan de chirurg of plastisch 
chirurg na verwijdering van de tumor het aangrenzend 
klierweefsel losmaken en verschuiven. Daardoor is het 
mogelijk de randen van het klierweefsel naar elkaar te 
brengen om te voorkomen dat er een ‘deuk’ in de borst 
ontstaat. Bij deze zogenaamde oncoplastische verschui-
vingstechniek wordt de operatie wel iets groter en zijn 
in sommige gevallen extra littekens onvermijdelijk. Het 
voordeel is dat de vorm van de borst beter behouden 
blijft. Na een borstsparende operatie is de kans heel 
klein dat de tumor binnen 10 jaar plaatselijk terug-
komt. Maar omdat het altijd mogelijk is dat in de rest 
van de borst toch nog kwaadaardige cellen zitten, vol-
gen na de borstsparende operatie altijd 16 tot 25 aan-
vullende bestralingen. Daardoor halveert de kans op 
terugkeer van de tumor nog eens extra. De gemiddelde 
opnameduur bij een borstsparende operatie is twee da-
gen, steeds meer ziekenhuizen doen de behandeling via 
een dagopname. 

Verwijdering van de gehele borst
Bij ongeveer een derde van de vrouwen met borstkanker 
is operatieve verwijdering van de gehele borst, ook wel 
ablatie of amputatie genoemd, de beste behandeling. Bij 
een ablatie wordt al het borstklierweefsel verwijderd en 
bij een amputatie al het borstklierweefsel plus alle lymf-
klieren in de oksel. Een ablatie of amputatie is noodza-
kelijk bij vrouwen met meerdere tumoren verspreid in de 
borst, bij een tumor groter dan 3 cm die voor de operatie 
niet verkleind kan worden met chemotherapie en in ge-
val van een zeer groot gebied met voorstadium van >>

de medische les

Bij een borstsparende 
behandeling is de kans 
op genezing net zo groot 
als bij verwijdering van 
de hele borst.

Monitor Borstkankerzorg
De Monitor Borstkankerzorg is een digitaal hulpmiddel dat kan 

helpen kiezen in welk ziekenhuis je behandeld wilt worden. De 

kwaliteitscriteria voor de operatie zijn: de ervaring van de chirurg 

(aantal operaties/jaar), de ervaring van het ziekenhuis (aantal 

operaties/jaar), het percentage patiënten waar kankerweefsel 

is achtergebleven na de 1e operatie, de mogelijkheid om 

gelijktijdig een borstamputatie en een reconstructie uit te voeren 

en de wachttijd tot een operatie. De Monitor Borstkankerzorg is 

een initiatief van Borstkankervereniging Nederland (BVN).  

Zie ook: www.borstkanker.nl/monitor_borstkankerzorg
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borstkanker. Dit wordt ductaal carcinoom in situ (DCIS) 
genoemd. DCIS is een vermeerdering van kwaadaardige 
cellen in de melkgangen van de borst, waarbij de kan-
kercellen nog niet in staat zijn in het omliggend weef-
sel door te groeien. Ook bij jonge vrouwen kan er vaker 
worden gekozen voor ablatie in plaats van een borst-
sparende operatie omdat ze door hun leeftijd meer kans 
hebben dat er een tumor in de borst terugkomt. Dat is 
bijvoorbeeld het geval als er een erfelijke factor aanwezig 
is. Het kan daarom van belang zijn dat bij jonge vrou-
wen eerst wordt uitgezocht of erfelijkheid een rol speelt. 
Er zijn ook vrouwen die om verschillende redenen zelf 
kiezen voor een amputatie, bijvoorbeeld omdat ze op-
zien tegen de bestraling die noodzakelijk is na een borst-
sparende operatie. In specifieke situaties, bijvoorbeeld 
als de tumor zeer agressieve groeikenmerken vertoont, 
kan het ook na borstamputatie nodig zijn radiotherapie 
toe te passen. De opnameduur voor een amputatie is 
meestal twee tot drie dagen en als er ook een reconstruc-
tie plaatsvindt, varieert het van drie tot vijf dagen. Na 
een borstverwijdering met of zonder reconstructie wordt 
op de dag na de operatie geregeld dat je samen met je 
partner of familie kan zien hoe het er uitziet.

Reconstructie na borstamputatie 
Voorafgaand aan de operatie moet altijd besproken 
worden wat de mogelijkheden zijn voor borstrecon-
structie. De voorkeur gaat steeds meer uit naar directe 
reconstructie omdat er dan maar één operatie nodig 
is. Soms is dat niet mogelijk of wil de patiënt dat niet. 
Als aansluitend op de operatie radiotherapie gegeven 
wordt, moet de borstreconstructie uitgesteld worden 

omdat radiotherapie het cosmetische resultaat van 
een directe reconstructie slecht beïnvloedt. Er zijn 
verschillende reconstructietechnieken, met verschil-
lende consequenties en cosmetische resultaten; laat je 
hierover goed informeren. Ook de mogelijkheid van 
tepelsparen moet besproken worden, al is dat niet al-
tijd mogelijk. Het kan zijn dat het ziekenhuis de re-
constructietechniek die het beste bij jou past niet kan 
aanbieden, vraag dan om een second opinion in een 
ziekenhuis waar die mogelijkheid er wel is zodat je 
een goede afweging kunt maken wat voor jou de beste 
oplossing is. Niet alle vrouwen kiezen na een borst-
amputatie voor een borstreconstructie. Sommige kie-
zen ervoor om verder te leven zonder borst(en), met of 
zonder een uitwendige borstprothese.

Adjuvante en neo-adjuvante systemische behandeling
Wanneer een behandeling wordt gevolgd door een 
aanvullende behandeling, wordt dat ‘adjuvant’ ge-
noemd. Het gaat dan om chemotherapie, hormoon-
therapie en/of immunotherapie (zoals Herceptin). Dit 
zijn zogenaamde systemische behandelingen, waarbij 
het gehele lichaam wordt behandeld. Tegenwoordig 
worden deze systemische behandelingen steeds vaker 
voorafgaand aan de operatie gegeven, dat wordt neo-
adjuvant (neo=nieuw) genoemd. Dat gebeurt als er 
sprake is van een grote tumor of als men verwacht dat 
een veilige borstsparende operatie mogelijk is wanneer 
de tumor iets verkleind kan worden. Een voordeel van 
neo-adjuvante behandelingen is dat goed gevolgd kan 
worden hoe de tumor reageert op de behandeling. De 
soort behandeling die adjuvant of neo-adjuvant gege-
ven wordt, hangt af van de tumorkenmerken, dus van 
de soort borstkanker die je hebt.
 
Belangrijke rol voor de patholoog
Bij de behandeling van borstkanker is de rol van de 
patholoog van groot belang. Deze medische specialist 
werkt voornamelijk in het laboratorium en onderzoekt 
of de cellen van een punctie uit de borst of een lymfklier 
kwaadaardig zijn. De patholoog speelt een belangrijke 
rol in de diagnosefase, maar onderzoekt na de opera-
tie ook de verwijderde tumor en lymfklier. De uitslag 
daarvan is na ongeveer een week bekend. De patholoog 
is ook degene die uitsluitsel geeft of de hele tumor is 
verwijderd. Hij onderzoekt de randen van het verwij-
derde weefsel op kwaadaardige cellen. Als deze er niet 
zijn, worden de snijvlakken ‘schoon’ verklaard en is 
(bijna) zeker dat de tumor in zijn geheel is verwijderd. 
Worden er wel kwaadaardige cellen in de snijvlakken 
aangetroffen, dan kan worden besloten tot een nieuwe 
operatie of extra bestraling om de in de borst achterge-
bleven tumorcellen te doden. 

de medische les 

Schildwachtklier 
De schildwachtklier is de klier die als eerste het lymfevocht uit de 
borst opvangt. Deze klier zal daarom ook als eerste eventuele 
uitzaaiingen bevatten.

schildwachtklier

borsttumor

overige lymfklieren



Vroege en late bijwerkingen
Een operatie voor borstkanker is lichamelijk gezien 
geen zware operatie, ook niet voor oudere vrouwen. 
Als directe reconstructie plaatsvindt, wordt de opera-
tie wel zwaarder en duurt het lichamelijk herstel ook 
langer. Na de operatie en bestraling komt wel vaak 
vermoeidheid voor. Lichamelijk actief zijn helpt tegen 
de vermoeidheid. Na de operatie – vooral na een ok-
selkliertoilet – kan lymfstuwing in de borst optreden, 
waardoor deze gespannen en zwaar aanvoelt. Met 
speciale pleisters kunnen de klachten worden verlicht. 

Lymfstuwing in de arm komt ook voor, maar de ge-
vreesde ‘olifantenarm’ door ernstig lymfoedeem wordt 
bijna nooit meer gezien. Soms ontstaat lymfoedeem pas 
nadat de oksel is bestraald, want ook daardoor raken 
lymfbanen beschadigd. Speciale massagebehandelingen 
en oefentherapie kunnen de klachten verlichten. Een 
stijve arm en schouder herstellen meestal na een aan-
tal maanden. Bij een borstamputatie of een okselklier- 
toilet worden vaak de gevoelszenuwen doorgesneden. 
Dit kan leiden tot een doof gevoel aan de binnenkant 
van de bovenarm, maar ook tot een nare pijn, die ze-
nuwpijn wordt genoemd. Deze pijn reageert meestal 
niet of weinig op gewone pijnstillers, maar wel op  
speciale medicatie en andere behandelingen (zie ook 
pagina 20 voor een artikel over zenuwpijn). 

Richtlijn Mammacarcinoom
Bij de behandeling van borstkanker is het belangrijk dat 
je arts de behandeling baseert op de landelijke richtlijn 
Mammacarcinoom, opgesteld door het Nationaal Borst-
kanker Overleg Nederland. Het is een algemene richt-
lijn voor screening, diagnostiek, behandeling en nazorg 
voor de verschillende vormen van borstkanker, waarbij 
rekening wordt gehouden met de leeftijd. Onlangs is de 
editie 2012 verschenen, op basis van de nieuwste weten-
schappelijke inzichten. Dit betekent dat ook de proto-
collen in de ziekenhuizen op bepaalde punten aangepast 
zullen worden om de kwaliteit van de borstkankerzorg 
in Nederland zo hoog mogelijk te houden.  

Operatie in het kort

≥  Het doel van een operatie bij borstkanker is het verwijderen  

van al het tumorweefsel 

≥  Bij ruim tweederde van de vrouwen kan dat met een  

borstsparende operatie

≥  Bij eenderde van de vrouwen moet de hele borst  

worden verwijderd 

≥  Steeds vaker wordt bij verwijdering van een borst direct  

een nieuwe borst gereconstrueerd

≥  Als het mogelijk is wordt alleen de schildwachtklier in de oksel ver-

wijderd, maar soms is een volledig okselkliertoilet noodzakelijk .

Meer informatie?

≥ www.chirurgenoperatie.nl, www.borstkanker.nl/chirurgie  

≥  ‘Het Borstkankerboek’ van dr. Hester Oldenburg,  

dr. Marie-Jeanne Vrancken Peeters en Julia van Bohemen  

(uitgeverij Thoeris ISBN 978 90 72219 169)

Hester Oldenburg

Over de auteurs

Dr. Hester Olden-
burg is oncologisch 
chirurg in het 
Antoni van Leeu-
wenhoekziekenhuis 
in Amsterdam en is 
mede-auteur van 
Het Borstkanker-
boek. 

Dr. Ernest Luiten is 
oncologisch chirurg 
in het Amphia 
Medisch Centrum 
in Breda. Hij is 
initiatiefnemer van 
de website  
chirurgenoperatie.nl

Drs. Eddy Wind-
gassen is arts en 
wetenschaps-
journalist.

de medische les

Ernest Luiten

Verwijzingen
In dit artikel 

worden een aantal 

thema’s genoemd 

die eerder in B zijn 

behandeld. 

Lees meer over 

≥  Chemotherapie 

in B#3, pagina 10

≥  Lymfoedeem in 

B#2, pagina 20

≥  Radiotherapie 

in B#3, pagina 10
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Ik voelde dat mijn familie me hier 
doorheen ging trekken.

Anja: ‘Het was een zware, heftige tijd, maar ik ben toch ook trots 
dat ik het zo intensief met mijn dochter kon delen.’

Die dagelijkse 
telefoontjes waren  
een uitlaatklep
Tekst: Miloe van Beek ~ Foto’s: Suzanne Blanchard
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B-trokken 



E
sther: ‘Ik had een paar proeflessen boksen ge-
volgd toen ik pijn kreeg in mijn linkerborst. Ik 
dacht eerst aan spierpijn, maar het trok naar 
mijn oksel en ik voelde een plek in mijn borst. 
De huisarts stuurde me direct naar de mam-

mapoli. Ik was behoorlijk in paniek: het zal toch geen 
kanker zijn, dacht ik steeds. Tijdens het onderzoek zag 
ik aan de reacties van het verplegend personeel dat het 
foute boel was. Al voor ik de officiële uitslag kreeg, 
vroeg ik rechtstreeks aan de arts of het borstkanker 
was. Dat was helaas voor 98% zeker. Eenmaal bui-
ten heb ik meteen mijn moeder gebeld. Waarschijnlijk 
is het foute boel, zei ik. “We komen eraan”, was het 
enige dat ze zei.
Anja: ‘Ik zat die hele dag zo in spanning. Toen Esther 
belde en zei dat het mis was, stortte mijn wereld even 
in. Mijn man en ik zijn gelijk in de auto gestapt, we 
wonen in Zeeland, het is twee uur rijden naar Esther. 
Eenmaal bij haar voelde ik me zo machteloos. Als je 
kinderen klein zijn plak je een pleister op hun knie en 
geeft ze een kus als ze pijn hebben. Nu stond ik met 
lege handen.’
Esther: ‘Ik vond het lastig om de machteloosheid van 
mijn ouders te zien. Tegelijkertijd voelde ik dat mijn 
familie me hier doorheen ging trekken. Ik zei tegen 
mijn moeder: “Je gaat me hierbij helpen.” “Maar ik 
kan toch helemaal niks doen”, antwoordde ze. “Ja-
wel”, zei ik, “je gaat mij hier doorheen trekken.” Ik 
vond het vreselijk toen mijn ouders ’s avonds vertrok-
ken, laat me nou niet alleen dacht ik, ik weet niet hoe 
ik dit moet doen.’

Bang 
Anja: ‘Ik heb zitten huilen in de auto. Waarom zij, 
waarom niet ik vroeg ik me af. Ik heb al een leven ach-
ter de rug, Esther heeft nog jonge kinderen die ze op 
wil zien groeien. Later vroeg Esther ook aan mij: “Ben 
je bang dat ik dood ga?” Ik schrok van die vraag, 
maar ze wist dat ik bang was om haar te verliezen en 
sprak die angst uit.’

Esther: ‘Wat mijn moeder bij mij voelde, had ik met 
mijn eigen dochters. Ze waren toen negen jaar. Alle 
problemen kon ik voor ze oplossen, maar nu wist ik 
zelf niet of ik deze ziekte zou overleven. Ik wilde ze 
niet meesleuren in mijn paniek en doodsangst, maar 
ook niet tegen ze liegen. Mijn partner Sander en ik 
zijn zo open mogelijk tegen ze geweest. Na een week 
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Toen Esther Smid (43) ruim drie 
jaar geleden borstkanker kreeg, 
vertelde ze dit als eerste aan haar 
moeder Anja (67). Een jaar lang 
belden ze iedere dag met elkaar.

‘Als je kinderen klein zijn  
plak je een pleister op hun knie,  
nu stond ik met lege handen’
Anja Smid

>>

Esther: ‘Wat mijn moeder bij mij voelde, had ik met mijn 
eigen dochters. Ik wilde ze niet meesleuren in mijn 

paniek en doodsangst, maar ook niet tegen ze liegen.'



totale paniek hoorden we dat ik alleen uitzaaiingen 
had in mijn lymfklieren. Als ik alle behandelingen zou 
doen: chemo, bestralen, een operatie en hormoon-  
therapie, was er 83% kans op overleving. Vanaf dat 
moment voelde ik: dit is niet het einde, ik ga hier 
doorheen komen. Binnen een week begon ik aan de 
eerste van zes chemokuren. 

Dagelijks contact
‘Mijn ouders kwamen na elke chemo langs met bood-
schappen en hielpen met de kinderen.’ Anja: ‘Omdat 
we zo ver weg wonen, kon ik niet even naar Esther 
toegaan. Daarom belde ik elke dag. Als het niet goed 
ging met haar, probeerde ik me sterk te houden. Legde 
ik de telefoon neer, dan kwamen de tranen. Soms kon 
ze ’s ochtends niet praten omdat ze zo ziek was. Dan 
belde ik ’s avonds terug. Vervolgens was ik de hele dag 
bezorgd. Ik had toen graag dichterbij willen wonen.’
Esther: ‘Sander moest op een gegeven moment weer 
aan het werk, dus ik was vaak alleen thuis. De da-
gelijkse telefoontjes van mijn moeder waren een uit-
laatklep. Ik vond het fijn dat ze van alle details op de 
hoogte was en ik een potje kon janken als dat nodig 
was. Ik lag vaak ziek op de bank of in bed en voelde 
me machteloos omdat ik niet voor de kinderen kon 
zorgen. Mijn zus Margriet nam mijn dochters vaak 
een weekend mee, zij en m’n ouders hielpen me dat 
machteloze gevoel kwijt te raken. Met mijn zus en 
twee broers heb ik allemaal een andere band, maar in 
tijden van ellende staan we voor elkaar klaar.’

Broers en zus
Anja: ‘Ik vond het bijzonder om te zien hoe betrok-
ken de andere kinderen waren maar voelde me ook 
schuldig. Al mijn tijd en aandacht ging naar Esther. 
Toen Margriet veertig werd, wilde ze het niet vieren 
omdat Esther op die leeftijd kanker kreeg. Als verras-
sing hebben mijn man en ik haar toen opgezocht op 
haar vakantieadres. Dat vond ze heel fijn.’
Esther: ‘Voor mijn broers en zus was het ook een hef-
tige tijd. Na mijn behandelingen heeft mijn zus als af-
sluiting en verwerking met haar man, zoon en onze 
oudste broer de Alpe D’Huez beklommen. Hoe erg 
mijn moeder onder spanning heeft gestaan, realiseerde 
ik me later pas.’ 
Anja: ‘Ik schreef in het begin heel veel op, mijn hoofd 
liep over. Slapen ging moeilijk. Bij vriendinnen kon ik 
gelukkig mijn verhaal kwijt, maar ruim na Esthers be-
handelingen werd ik steeds ziek. De huisarts raadde 

me aan om eens met een psycholoog te praten. Dat 
heb ik gedaan. Het was prettig dat iemand alleen 
maar luisterde, zonder commentaar.’ 
Esther: ‘Na de behandelingen bleek de tumor verdwe-
nen, een enorme opluchting. Ik krijg nu nog hormoonin-
jecties en binnenkort moeten mijn eierstokken eruit.’

Intensief delen
Anja: ‘Het is nu ruim drie jaar geleden dat Esther de 
diagnose kreeg. Van borstkanker genees je nooit hele-
maal, het kan altijd terugkomen. De onbezorgdheid die 
ik kende als moeder van vier gezonde kinderen, is ver-
dwenen. Ik accepteer dat het gewoon pech is dat Esther 
ziek is geworden, maar soms word ik nog wel boos. 
Als ik Esther bloot zie bijvoorbeeld, met één borst. Hoe 
kun je het lichaam van mijn kind zo verminken?’
Esther: ‘Het missen van een borst is niet iets waar 
ik boos over ben. Wel hoe anderen daarover kunnen 
oordelen. Toen ik moest kiezen voor een borstspa-
rende of –verwijderende operatie zei iemand: “Als 
vrouw laat je toch geen borst weghalen als je ook 
kunt kiezen voor een borstsparende ingreep?” Zulke 
opmerkingen maken de keuze niet makkelijker. Mijn 
moeder heeft altijd naar me geluisterd zonder haar 
mening te geven. Ik kon mijn diepste gevoelens met 
haar delen. Onze hechte band is door mijn ziekte nog 
intenser geworden. De combinatie met het rationele, 
praktische en oplossingsgerichte karakter van mijn 
vader werkte ook goed, dat was ook nodig om me op 
de been te houden.’
Anja: ‘Het was een zware, heftige tijd, maar ik ben 
toch ook trots dat ik het zo intensief met mijn dochter 
kon delen.’     

18     B Het blad over borstkanker

‘Ik kon mijn diepste gevoelens en  
emoties met mijn moeder delen’
Esther Smid

B-trokken 
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Anderhalf jaar geleden hoorden cabaretier George 
van Houts en actrice/schrijfster Leonoor Pauw dat  
Leonoor ongeneeslijk ziek is. ‘Een doodvonnis, zonder 
datum wanneer het wordt voltrokken’, vertelt George. ‘De 
eerste vier maanden waren het zwaarst. Voor ons en ook 
voor onze dochters van 13 en 16. Want je ziet een volledig 
functionerend iemand, geen uitgeteerde zieke. Dat maakt 
het moeilijk te aanvaarden. Het besef dat je voortijdig af-
scheid van elkaar moet nemen, is gruwelijk. Uit de behoefte 
om hier iets mee te doen, startte Leonoor de stichting On-
geremd Delen. Zo zet ze haar creativiteit hierbij in, en dat 
gaf haar een zekere rust en kracht. We hebben er veel over 
gesproken. We willen niet de gordijnen dichttrekken en hui-
len. Ze heeft niks aan mij als ik in paniek raak of wanhoop. 
Ook voor de kinderen is het belangrijk dat we er open over 
praten, onverbloemd, maar niet dramatischer dan nodig.’  

‘We hebben kunnen oefenen. In 2003 had Leonoor voor 
het eerst borstkanker en zware behandelingen. Ik heb toen 
geleerd stoïcijns te blijven. Je moet het onvermijdelijke wel 
aanvaarden. Dat maakt het makkelijker om de gegeven tijd 
samen mooier te maken. De ziekte bracht ons dichter bij-
een. Er kwam meer intimiteit in onze relatie, meer harmonie. 
Vreemd dat je daarvoor zo’n harde klap nodig hebt. Gedenk 
te sterven en tel je zegeningen. Ik zette mijn activiteiten op 
een lager pitje om meer tijd met Leonoor te delen. Als kun-
stenaars zijn we allebei vertrouwd met onzekerheid. Maar 
’s nachts lig ik wel eens wakker. Dan komen de spoken en 
zie ik er tegenop om straks alleen te zijn. Hoe moet dat met 
twee opgroeiende dochters? Met die leegte naast mij?’   

www.brozer.nl, zie ook op pagina 28
www.ongeremddelen.nl 

‘Ik probeer stoïcijns te blijven. Onder ogen zien, aanvaarden en je 
nuchterheid bewaren. Dat lukt uiteraard niet altijd. Mijn angst voor de 
leegte straks druk ik soms een beetje weg.’

Stoïcijns 
blijven

‘Wat het meest 
indruk maakt, 
is dat er ook 
positieve 
aspecten aan 
kleven’

partner van
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B-handeling

Zenuwpijn na 
borstkanker-
behandeling

Na de operatie
Gaat de pijn in het geopereerde gebied of in 
de arm aan de kant waar de operatie heeft 
plaatsgevonden niet weg? Dan kan het zijn 
dat je het postmastectomie pijnsyndroom 
(PMPS) hebt (zie kader p. 22). Deze pijn 
komt bij zeker vijftig procent van alle aan 
borstkanker geopereerde vrouwen kort na 
de operatie voor. Meestal verdwijnt deze 
klacht in de loop van zes maanden vanzelf 
weer, maar bij ongeveer dertig procent blijft 
de pijn. De pijn begint doorgaans meteen 
of kort na de operatie, maar kan ook pas 
maanden tot zelfs jaren nadien optreden. 
Waarom het ook jaren later nog kan optre-
den is niet bekend. 
PMPS beperkt het dagelijks leven. Het zit 
de verwerking ook nog eens in de weg, om-
dat je steeds maar herinnerd wordt aan je 
borstkanker. Je ziet geregeld dat patiënten 
die pijn hebben de schouder aan de geope-
reerde kant gaan ontzien of niet gebruiken. 
Dat is logisch, maar maakt het vaak erger 
omdat er weer andere problemen, zoals pijn 
aan de andere schouder en nekpijnklachten, 
uit kunnen ontstaan. De naam postmastec-
tomie pijnsyndroom is overigens misleidend, 
omdat hij suggereert dat mensen alleen maar 
last van zenuwpijn kunnen krijgen nadat de 
borst is geamputeerd (amputatie = mastecto-

mie). Dat is niet zo: ook na een borstsparen-
de of cosmetische operatie kan zenuwpijn in 
het geopereerde gebied ontstaan. 

Voorkomen en behandelen 
van PMPS
Bij elke operatie bestaat de kans dat er 
zenuwen worden beschadigd, al zal de 
chirurg er alles aan doen om dit te voor-
komen. Soms ontkomt hij er niet aan dat 
hij zenuwen raakt of doorsnijdt. De effec-
tieve behandeling van PMPS is een taak van 
verschillende specialisten. Om te beginnen 
moet de diagnose goed en zorgvuldig ge-
steld worden. De pijnspecialist doet dan 
een uitgebreid lichamelijk onderzoek en 
vraagt je naar de voorgeschiedenis van de 
klachten. Sommige ziekenhuizen gebruiken 
illustraties, zodat je de mate van pijn kunt 
aanwijzen (zie illustratie p. 21). De arts 
vertelt ook over de mogelijke oorzaak van 
de pijnklachten. De uiteindelijk gekozen 
behandeling is afgestemd op je individuele 
situatie en wordt vooraf met je besproken.
Standaard wordt PMPS behandeld met 
medicijnen en met een TENS-apparaat. 
Dit apparaat geeft elektrische stimulatie 
van de betrokken zenuwen via opgeplakte 
elektrodes en kan (met een eigen apparaat) 
thuis uitgevoerd worden. Als je als patiënt 

Geen kleding kunnen 
verdragen op je huid. 
Steeds maar stekende 
pijn in het geopereerde 
gebied en de oksel. 
De knopen van je jas 
niet meer dicht krijgen. 
Pijn bij het typen omdat 
je vingers zo’n pijn 
doen bij het aanraken 
van het toetsenbord. Je 
schouder slecht kunnen 
bewegen. Herkenbaar?  
Dan heb je wellicht 
zenuwpijn, ook wel 
neuropathische pijn 
genoemd. 
Tekst: Monique van Orden ~  
Illustratie: BVN, Wong-Baker FACES™ 
Foundation ~ 
Foto: Suzanne Blanchard
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behoefte hebt aan pijnstillers dan is het 
zaak dat je arts deze voorschrijft omdat 
uitgezocht moet worden welke pijnstiller 
het beste bij jou past. Vaak gebruiken men-
sen meerdere medicijnen of zijn er klachten 
(zoals opvliegers en slaapproblemen) die 
gunstig of ongunstig beïnvloed kunnen 
worden door de pijnstiller. De arts zal dan 
ook bespreken hoe de pijnstiller werkt en 
geeft je instructies hoe lang je deze het beste 
kunt slikken.
Het dagelijks insmeren met zalf die de 
pijnstiller capsaicine of lidocaine bevat, 
kan ook helpen. Ook wordt een behande-
ling met acupunctuur vaak genoemd als 
effectief tegen de pijn. Omdat sommige 
mensen het dagelijks gebruik van medicij-
nen lastig vinden, wordt in het NKI-AVL 
een andere behandeloptie voor PMPS on-
derzocht (zie kader p. 22). 
Fysiotherapie kan bij de behandeling van 
PMPS bijdragen aan de beweeglijkheid van 
de schouder en ontspanning in de spieren. 
Gespecialiseerde fysiotherapeuten behande-
len patiënten met PMPS door het geven van 
geschikte oefeningen en adviezen. Daar-
naast kunnen ze helpen met het terugvinden 
van de juiste houding. Belangrijk is om de 
spieren weer op lengte te brengen en om te 
leren het pijngebied op zo’n manier aan te 

raken dat je het prettig vindt. Fysiotherapie 
is niet in alle gevallen van zenuwpijn effec-
tief; bij zenuwpijn die veroorzaakt wordt 
door chemotherapie bijvoorbeeld niet. 

Zenuwpijn als gevolg van  
onder meer chemotherapie
Sommige soorten chemotherapie kun-
nen ook zenuwpijn veroorzaken. Meestal 
gaat deze zenuwpijn na enige tijd over, 
maar soms ook niet. De dosis, de duur en 
de soort chemotherapie spelen hierbij een 
rol. De klachten beginnen meestal tijdens 
de chemotherapie met tintelingen en een 
dof of slapend gevoel in handen en voeten. 
Hierna kan de fijne motoriek verstoord 
raken en krijgen patiënten moeite met het 
knopen van hun kleding of het aanraken 
van het toetsenbord. Ook lopen kan verve-
lend worden, omdat de voetzolen gevoelig 
worden door de zenuwpijn. Waarom de ene 
soort chemotherapie wel en de andere geen 
zenuwpijn geeft, weten artsen  nog niet. Wel 
is bekend dat chemotherapie met taxanen, 
zoals docetaxel en paclitaxel, ‘berucht’ zijn, 
naast middelen als vinca alkaloiden zoals 
vinorelbine. Je behandelend oncoloog be-
paalt welke chemokuur je krijgt voorge-
schreven. Sommige oncologen raden hun 
patiënten met zenuwpijn aan tijdelijk een 

geen
pijn

een beetje 
pijn

wat meer 
pijn

nog meer 
pijn

veel 
pijn

verschrik-
kelijke pijn
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extra vitamine B-complex te slikken, al is 
het niet wetenschappelijk bewezen dat dit 
daadwerkelijk helpt. Goed slapen is be-
langrijk, want vermoeidheid verergert de 
klachten. Andere behandelmogelijkheden 
zijn helaas nog niet gevonden.  
Een enkele keer krijgen pijnartsen te ma-
ken met patiënten die zenuwpijn melden als 
gevolg van radiotherapie, maar daarover is 
nog weinig bekend.

Praten over pijn
Verpleegkundige Wendy Oldenmenger van 
het Erasmus MC-Daniel den Hoed promo-
veerde onlangs op onderzoek naar pijn bij 
kankerpatiënten. Oldenmenger adviseert 
patiënten en zorgverleners om meer met el-
kaar te praten over pijn, al is er niet altijd een 
effectieve behandeling voorhanden. Pijn is 
een van de meest voorkomende symptomen 
bij mensen met kanker, maar toch wordt 
er vreemd genoeg weinig over gesproken. 
Daarnaast zouden artsen zich regelmatig 
moeten laten bijscholen over nieuwe ma-
nieren van pijnbestrijding. 

Iedereen is anders
Uit onderzoek blijkt dat mensen pijn ver-
schillend ervaren. Dat komt doordat we 
allemaal onze eigen persoonlijke beleving 

B-handeling
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en ervaringen hebben. Zo weten we bij-
voorbeeld dat vrouwen over het algemeen 
beter om kunnen gaan met chronische pijn 
dan mannen, maar in het geval van acute 
pijn is het andersom. Pijn kost veel energie, 
zowel psychisch als lichamelijk, waardoor 
je uitgeput kunt raken.
Omdat iedereen anders is en anders rea-
geert op zenuwpijn, is het goed om zelf 
actief op zoek te gaan naar verlichting. De 
een vindt warmte prettig, de ander kou. 
Sommigen voelen zich prettiger met dikke 
sokken en handschoenen aan en anderen 
voelen het liefst niets op hun huid. Som-
mige mensen vinden strakke kleding zoals 
een sportbeha verlichting geven en anderen 
dragen het liefst loszittende kleding.
De cognitieve psychologie raadt aan actief 
om te gaan met pijn, dit is effectiever bij 
de bestrijding van pijn dan een passieve 
houding. Met actief wordt bedoeld; oog 
voor de realiteit en de feiten zoals die er 
liggen en daar hulp bij vragen. Je niet uit 
het veld laten slaan. Cognitieve psycholo-

Meer informatie 
Op diverse websites staan nuttige tips, 

informatie en een pijndagboek. 

≥ www.pijn-hoop.nl

≥ www.stopdepijn.nl

≥ www.mijnpijn.nl

≥ www.mijnpijncoach.nl

Anne Lukas onderzoekt een alternatieve 

behandeloptie voor PMPS. 

Kijk hiervoor op de website van het NKI-AVL 

≥ www.nki.nl/Ziekenhuis/Professionals/

Medische+afdelingen/Pijnbestrijding.htm 

Dit artikel is tot stand gekomen met medewer-
king van dr. Anne Lukas, anesthesioloog en 
pijnarts in het NKI-AVL, dr. Carolien Smoren-
burg, internist-oncoloog in het Medisch Cen-
trum Alkmaar, prof. dr. Jan Derksen, psycho-
loog in het UMC St Radboud en Carla Idenburg, 
fysiotherapeute in het NKI-AVL.

gen adviseren bij zenuwpijn zo neutraal en 
objectief mogelijk naar de pijn te kijken. En 
ervoor te waken dat de pijn je door emo-
ties en fantasie angst aanjaagt. Sommige 
patiënten kunnen dit heel goed zelf, an-
deren vinden steun bij een goede vriend of 
vriendin. Weer anderen doen er goed aan 
om een gespecialiseerde psycholoog te con-
sulteren, soms is zelfs een eenmalig consult 
al voldoende. De psycholoog kan de pijn 
met je bespreken en eventueel technieken 
aanleren hier beter mee om te gaan.
Zenuwpijn is een complexe klacht. Herken 
je een of meer van de genoemde sympto-
men? Praat er dan over met je behandelend 
arts of je huisarts of neem contact op met 
de mammacareverpleegkundige.    

Wat is PMPS? 
PMPS is een vorm van zenuwpijn, ontstaan  

door beschadiging van kleine zenuwen rond 

de oksel en/of  op de plek van de borst. Als 

gevolg hiervan ontstaat een continu zeurende, 

branderige pijn, gepaard met aanvallen van 

stekende pijn. In het pijnlijke gebied kan de 

huid verdoofd aanvoelen of juist overgevoelig 

zijn. Bovendien kun je na het verwijderen 

van de borst de aanwezigheid van de borst 

nog blijven voelen. Soms worden ook andere 

gevoelens aangegeven, zoals jeuk in de tepel of 

een opgezwollen gevoel in de oksel, terwijl die 

objectief niet te zien of te meten zijn.  

Aandacht voor chronische pijn
Er komt steeds meer aandacht voor chronische 

pijn. Er zijn verschillende initiatieven onder 

behandelaars om chronische pijn, waar 

zenuwpijn een uiting van kan zijn, als 

zelfstandige aandoening erkend te krijgen en 

om een Richtlijn Chronische Pijn op te stellen 

(naast de Richtlijn Pijn bij Kanker). Aan de 

patiëntenkant heeft de CG-Raad het initiatief 

genomen om tot een gezamenlijke visie op de 

behandeling van chronische pijn te komen. 

BVN is betrokken bij deze initiatieven en volgt 

de ontwikkelingen. 

Zenuwpijn 
kan chronisch 
worden, maar 
dit hoeft niet. 
Zenuwen kunnen 
zich herstellen.

Anne Lukas, 
anesthesioloog en pijnarts



‘Het zijn waarschijnlijk ontstoken talgklier-
tjes maar borstkanker kómt bij mannen 
voor. Ik verwijs je door’. Met die woorden 
van zijn huisarts startte voor Frits Steenhui-
sen een gang door de medische doolhof: 
‘Het ziekenhuis bagatelliseerde mijn klacht. 
“Is niks, maak je niet druk”, dat type com-
municatie. Wel onderging ik een mam-
mografie en een biopsie. Het bleek dus 
wél foute boel. De diagnose borstkanker 
kreeg ik begin juli, twee maanden na mijn 
bezoek aan de huisarts, telefonisch. Tijdens 
mijn vakantie nota bene. Een week na 
thuiskomst werd mijn rechterborst wegge-
haald. Sindsdien ben ik 25 keer bestraald, 
onderga ik 6 chemokuren en staat er ook 
nog een 5-jarige hormoontherapie op het 
programma.’

Ongelijkwaardig
Terugkijkend twijfelt Frits niet aan de kwaliteit 
van het droge medisch handelen. Wat hem 
wel steekt is zijn behandeling als patiënt: ‘In 
drie maanden tijd sprak ik met vijftien verschil-

lende dokters en minstens zoveel verpleeg-
kundigen. Sommigen kenden elkaar, velen 
wisten amper van elkaars bestaan. Gelukkig 
waren er bij mij geen uitzaaiingen. Als dat wél 
het geval was geweest, had ik me nu afge-
vraagd: “Wat als ze er nou eerder bij waren 
geweest?” Als je ziek bent, ben je eenvoudig-
weg geen gelijkwaardige gesprekspartner. 
Dokters zouden zich dat moeten realiseren. 
Bovendien; vrouwen met borstkanker worden 
vaak erg snel geholpen. Waarom mannen 
dan niet? “Komt minder vaak voor”, krijg je 
dan te horen.’

Tips
Als marketing- en verkoopdirecteur bij een 
grote verzekeraar heeft Frits Steenhuisen wel 
wat verbeteringstips: ‘Zorg voor een een-
duidig proces, en één aanspreekpunt waar 
patiënten met al hun vragen terechtkunnen. 
Spreek Jip-en-janneketaal, wees duidelijk en 
breng die enorme brij aan schriftelijke infor-
matie terug tot hapklare brokken. Je kunt als je 
ziek bent niet alles lezen. Informeer de patiënt 

dus pro-actief. Ik kreeg bijvoorbeeld preventief 
chemotherapie, maar had geen idee wat er 
met me zou gebeuren. Gebeurt er wat, dan 
moet je zelf aan de bel trekken. Dat is volgens 
mij de omgekeerde wereld.’

‘Borstkanker’, zo vervolgt Steenhuisen, ‘is in 
essentie een vrouwenziekte. Medici en para-
medici praten dus met jou alsof je een vrouw 
bent. Maar ik ben een vent met die ziekte. Te-
gen mij moet je gewoon zeggen “doe dit wel, 
doe dat niet”. Zeg waar het op staat. Daar kan 
ik mee vooruit!’    

Voor meer informatie: 
•  Kijk voor meer informatie op www.borstkanker.

nl/mannen_en_borstkanker of mail je  

vraag of reactie naar  

mannen@borstkankervereniging.nl

•  Ook kun je bellen naar de polikliniek  

Mannen met Borstkanker van het UMC Utrecht.  

T 088 75 569 01.

‘Spreek 
Jip-en-
janneketaal!’
Frits Steenhuisen is gelukkig getrouwd,  
vader van twee kinderen, een gedreven 
sporter, maatschappelijk geslaagd. En hij 
heeft borstkanker. Zijn vooruitzichten zijn 
gunstig, maar een blik achterom stemt hem 
minder vrolijk. ‘De verantwoordelijkheid voor 
het krijgen van de juiste informatie ligt bij de 
patiënt. Dat is de verkeerde plek; ik wil die 
verantwoordelijkheid namelijk niet!’
Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto: Anneke Hymmen  

mannen met borstkanker
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M
arjo Omtzigt van de Ervaringslijn heeft haar iPhone al op 
de oplader gelegd. Voor haar op de salontafel, een oude 
kerkbank, liggen het blad B en een paar formulieren. Om 
twintig over tien meldt de eerste beller zich. Ze luistert 

aandachtig en maakt af en toe een aantekening op het formulier. ‘2x’ 
schrijft ze, ‘27 jaar en 35 jaar, 2x amputatie en BCRA-1.’ ‘Hoe ben je er-
toe gekomen om dat onderzoek te doen?’, vraagt Marjo.

Zelf was Marjo dertig en net bevallen van haar derde, toen ze hoorde 
dat ze borstkanker had. Het was 1984 en contact met lotgenoten werd 
toen nog afgeraden, dat zou maar deprimerend zijn. Toen ze er weer 
bovenop was, zocht ze toch contact met BVN. Marjo over haar motiva-
tie: ‘Ik heb het gevoel dat ik mensen echt kan helpen om sterker te staan 
en voor zichzelf op te komen in contact met artsen. Dat ik aan het eind 
van het gesprek merk dat ik iets heb kunnen doen voor een ander, dát 
motiveert me.‘

De beller werkt deels als zelfstandige en is bang dat ze geweigerd zal 
worden door de ziektekostenverzekering. ‘Ze mogen je niet weige-
ren’, stelt Omtzigt. ‘Maar ik denk dat het handig is dat iemand van de 
programmacommissie erfelijkheid contact met jou opneemt. Zij zijn al 
verder met het uitzoeken van dit soort vraagstukken.’ 

De leden van het BVN Serviceteam weten waar ze het over 
hebben: ze hebben zelf borstkanker gehad. B brengt een 
ochtend door met Marjo Omtzigt en Christel Lancee.

Tekst: Paulien Bakker ~ Foto's: privé

Eerste hulp bij 
borstkanker

Zelf kwam Marjo er op haar dertigste met een borstsparende operatie 
goed vanaf. Nog één keer sloegen de tumormarkers uit, in ‘99. Uitzaai-
ingen, dacht ze. Ze heeft toen even om het hoekje kunnen kijken, zoals 
ze zelf zegt, en kunnen voelen hoe het is als alles wat je vreugde brengt, 
tegelijk de ondertoon van verdriet krijgt. Maar ze bleek een goedaardi-
ge cyste te hebben. Inmiddels past ze graag op haar drie kleinkinderen; 
ze had niet verwacht dat ze dat nog mee zou maken. 

Elders in het land neemt Christel Lancee ondertussen plaats achter haar 
computer. Ze is oncologieverpleegkundige en sinds een jaar actief lid 
van het Digiteam, dat vragen per mail beantwoordt. Bijna drie jaar gele-
den werd ze zelf geveld door borstkanker.

Er is een mail binnengekomen van een vrouw die zes jaar na haar 
borstamputatie last kreeg van zenuwpijn. Als het even kan reageert 
Christel binnen 36 uur, volgens de richtlijnen. Mevrouw weet zich geen 
raad en is al bij de pijnspecialist op de pijnpoli geweest.  Zij vraagt of 
dit vaker voorkomt en wat zij er nog aan kan doen. Christel: ‘Je moet 
goed lezen. Soms lees je tussen de regels iets heel anders dan wat er 
feitelijk staat; zoals eenzaamheid, angst of de behoefte om even te ho-
ren dat je niet de enige bent. Ook nu toon ik in mijn antwoord allereerst 
erkenning. Verder mail ik haar dat het zeker vaker voorkomt en dat zij 
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op diverse fora en in onze databank lotgenoten kan vinden voor contact 
of tips.  Ik stuur haar de links naar informatie over zenuwpijn op de BVN-
website en naar de databank en fora.’

Christel is zelf nog bezig met de nabehandeling van borstkanker. Lot-
genoten bijstaan per mail is dan ook best intensief, geeft ze toe. ‘Toch 
geeft het me iedere keer weer energie. Ik herken veel bij de vragenstel-
lers. En het is fi jn dat medeleven vaak genoeg is. Ik hoop dat ik deze 
mevrouw zo op weg heb geholpen.’ Zij wijst haar ook nog op de erva-
ringsdeskundigen van BVN, die zich specifi ek met zenuwpijn bezighou-
den. Daarna vult ze het registratieformulier in. Daar kan BVN belangrijke 
informatie uithalen over  wat mensen bezighoudt om zo de service en 
de website verder te verbeteren.

‘Graag gedaan’, zegt Marjo ondertussen tegen haar beller. ‘Veel sterkte 
en ik zorg ervoor dat je wordt teruggebeld.’ De beller heeft nu vooral 
praktische informatie nodig om te kunnen handelen.

Het Serviceteam bestaat uit 40 actieve leden en 

een databank met 125 lotgenoten en is telefonisch 

en digitaal bereikbaar. In 2011 heeft het team 

zo’n 1580 vragen beantwoord over borstkanker 

en de behandeling ervan. De leden worden 

jaarlijks bijgeschoold over de ontwikkelingen op 

het gebied van borstkanker en krijgen regelmatig 

professionele gesprekstraining en intervisie. BVN 

werkt nu aan een standaardmanier om te meten 

hoe de diensten worden gewaardeerd. BVN 

beantwoordt in principe geen medische vragen, 

daarvoor verwijst BVN je naar je behandelaar, 

huisarts of KWF Kanker Infolijn T (0800) 022 66 22. 

Alle diensten van het Serviceteam op een rij: 

Telefonisch

De Ervaringslijn is bereikbaar op maandag, 

woensdag en vrijdag van 10.00-13.00 uur. 

T  (030) 291 72 20. 

Digitaal

De databank kan je in contact brengen met 

iemand met vergelijkbare ervaring. Aanmelden 

op www.borstkanker.nl/databank of via 

info.databank@borstkanker.nl.

Via de stel-je-vraag-knop op de website of 

via e-mail (vraag@borstkanker.nl) kun je alle 

vragen stellen, waarop je zelf geen antwoord 

kunt vinden. Ook over erfelijkheid en specifi eke 

onderwerpen zoals vermoeidheid, zenuwpijn, 

mannen met borstkanker of uitgezaaide 

borstkanker. 

www.borstkanker.nl/steun_en_contact

Wil je ook deelnemen aan een van de onder-

delen van het Serviceteam en er als ervarings-

deskundige zijn voor anderen met borstkanker ? 

Neem contact op met velting@borstkanker.nl

&

‘Het motiveert 
me dat ik iets 
kan doen voor 
een ander.’ 
Marjo Omtzigt

‘Ik herken
veel bij de 
vragenstellers.’
Christel Lancee
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B-proefd

Trial:  
Voegt extra radio-
therapie iets toe?
Tekst: Jac. Jansen ~ Foto's: Anneke Hymmen

Het aantal behandelvormen van borstkanker is de af-
gelopen decennia toegenomen. De technieken werden 
doeltreffender, waardoor de genezingskansen sterk 
zijn gestegen. ‘Dat is prachtig, maar het bijkomend 
gevaar dat patiënten overbehandeld worden, moeten 
we niet onderschatten’, zegt Nicola Russell. Zij is  
als radiotherapeut en oncoloog aan het Nederlands 
Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoekzieken-
huis in Amsterdam betrokken bij de internationale 
SUPREMO-trial. ‘Teveel behandeling kan bijwerkin-
gen veroorzaken die de kwaliteit van leven van een 
patiënt aantasten op een manier die niet opweegt te-
gen eventuele therapeutische voordelen. Bijvoorbeeld 
hart- of longklachten, of stijfheid van de spieren door 
bindweefselvorming na bestraling. Daarom zou het 
ideaal zijn als je per individu kunt bepalen welke be-
handeling het beste werkt.’
De SUPREMO klinische trial moet dit ideaal dichter-
bij brengen. Het onderzoek richt zich op vrouwen 
met borstkanker die een borstamputatie ondergingen 

en aanvullende behandeling kregen. Kan bestraling 
op de borstwand terugkeer van de ziekte helpen voor-
komen? Verbetert dit de overleving op lange termijn? 
Wegen de voordelen op tegen de bijwerkingen van ex-
tra bestraling?

Extra bestraling
Deelneemster Dorien Mouw zit midden in haar che-
motherapie. ‘Ik moet sowieso bestraald worden van-
wege uitzaaiingen in twee lymfklieren achter het 
borstbeen. Daar kun je niet opereren. Radiothera-
peut Russell vroeg of ik wilde meedoen aan deze trial 
die draait om extra bestraling.’
Het is complexe materie, vertelt Dorien. ‘Dokter 
Russell was duidelijk in haar uitleg, maar het was 
veel informatie waarover ik goed moest nadenken. 
Zij vertelde ook de voorgeschiedenis: dat behandelin-
gen preciezer worden en meer opleveren dankzij de 
inzichten uit trials uit het verleden. Maar er kan ook 
teveel worden behandeld. Wetenschappelijk onder-

Je hebt een borstamputatie 
ondergaan. Nu doorloop je het 
traject van nabehandelingen: 
radiotherapie, chemotherapie, 
hormoonbehandeling, doelgerichte 
therapie... In studieverband bieden 
sommige ziekenhuizen ook nog extra 
radiotherapie aan: bestraling van de 
borstwand (en niet de lymfklieren), 
zogenaamde selectieve bestraling. 
De SUPREMO-trial onderzoekt 
wereldwijd de meerwaarde van zo’n 
extra behandeling.

Dorien Mouw doet mee aan het experimentele 
onderzoek van Nicola Russel
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zoek is daarom ook nu weer nodig. Ik profiteer nu 
waarschijnlijk van de uitkomsten van vroegere on-
derzoeken. Daarom doe ik mee aan de SUPREMO-
trial: na mij hebben anderen er hopelijk iets aan. Ook 
de grote inzet en betrokkenheid van dokter Russell 
troffen mij.’ Voordat Dorien ja zei, las ze thuis de pa-
tiëntenfolder, verzamelde informatie op internet en 
overlegde ze met haar partner. 

Criteria
SUPREMO startte in 2006. Wereldwijd doen er al 
1300 patiënten aan mee. Borstkankerpatiënten bij 
wie óf een tumor groter dan vijf centimeter zonder 
lymfklieruitzaaiingen chirurgisch is verwijderd, of 
een kleinere tumor maar met één tot drie besmette 
lymfklieren, wordt gevraagd deel te nemen. Eind 
2012 moet hun aantal zijn uitgegroeid tot minimaal 
1600. Al deze mensen worden gedurende tien jaar in-
tensief gevolgd om te constateren wat de bijwerkin-
gen zijn en of de ziekte al dan niet terugkeert. Daar-

B-proefd

Radiotherapeut en 
oncoloog Nicola Russell

Ook in deze rubriek? 
In deze rubriek vertellen steeds een andere patiënt en arts over 

het hoe en waarom van een trial. Wil je je opgeven voor deze 

rubriek, mail dan naar redactie@borstkanker.nl

Meer info

Overweeg je ook mee te doen aan een trial? De volgende  

websites geven informatie over lopende onderzoeken:

≥ www.boogstudycenter.nl

≥ www.kankeronderzoek.info

naast loopt er het deelonderzoek TransSUPREMO. 
Daarin wordt bloed en tumorweefsel onderzocht op 
genetische en biologische eigenschappen die bijdra-
gen aan het succes of falen van een behandeling.
Nicola Russell: ‘Ik vind het verschrikkelijk als ie-
mand terugkomt met uitzaaiingen. Dan heb ik het 
gevoel als arts gefaald te hebben. De huidige stan-
daardbehandeling is gebaseerd op trials uit het verle-
den, en met nieuwe inzichten uit de trials van van-
daag hopen we de behandeling in de toekomst nog 
verder te kunnen verbeteren. Daarom is dit onder-
zoek belangrijk. De uitkomst kan zijn dat géén be-
straling de beste behandeling is. Of dat bestraling 
wel iets toevoegt aan de genezing zonder teveel scha-
de aan de kwaliteit van leven.’ 

Procedure
Dorien Mouw beschrijft de procedure en de overwe-
gingen rondom deelname. ‘Je komt door loting in de 
groep met extra bestraling of in de controlegroep. 
Zonder controlegroep kun je niet zeker weten of het 
eventuele gezondheidseffect werkelijk door de be-
straling komt. Ik zit in de groep die niet extra op de 
borstwand bestraald wordt. Een aantal patiënten 
doet niet mee omdat ze zeker geen bestraling willen. 
Die kan littekenweefsel veroorzaken, waarvan je bij-
voorbeeld last hebt bij het dragen van een borstpro-
these. Andere vrouwen willen juist in ieder geval wél 
bestraling kunnen krijgen en doen daarom niet mee. 
Ze willen al het mogelijke doen. Bij mij lag dat an-
ders – omdat ik toch al bestraald zal worden, kan ik 
bijwerkingen verwachten. Maar anders had ik ook 
meegedaan.’ Bang voor de bijwerkingen is ze niet. 
‘Ook chemo geeft een risico op hartklachten. Alle 
vormen van behandeling hebben risico’s. Net als niet 
behandelen. Een bijkomend voordeel van SUPREMO 
is dat je gedurende tien jaar goed in de gaten wordt 
gehouden. Dat is geruststellend.  Bovendien: wie weet 
wat er over tien jaar allemaal is ontdekt.’ 

Meer informatie over deze trial vind je 
op www.supremo-trial.com, www.nki.nl
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shopping & service
De dagen worden langer. De zon wordt sterker. 
Mensen raken in een gelukzalige roes. Met die blije 
opwinding van de lente in het hoofd heeft B weer 
een selectie gemaakt van stralende topics.

B-jubeld 

Brozer 
Hoe je het zinloze zin kunt geven. 
Herkenbaar, humorvol en realistisch. 
Bijzonder vervolg op de bekroonde 
fi lm Broos uit 1997, met actrice 
Leonoor Pauw. Een interview met 
haar man George van Houts lees 
je op pagina 19. www.brozer.nl

1

in het 
zonnetje

B Het blad over borstkanker

Muziek voor de ziel
Ervaar de helende kracht  van muziek tijdens 
het pianoconcert met Karima Matser op 
Kasteel De Vanenburg in Putten, op 30 mei 
om 10.00 uur. Entree  voor lezers van B 
€ 29,50 (in plaats van €39,50). 
Je kunt ook de relax-CD kopen voor € 14,95 
(€ 5,- korting). Ga naar www.ouno.nl voor 
kaartjes, de cd of een luistervoorbeeld en 
gebruik in de webshop kortingscode B2012.

2

7x
Lezers-

aanbieding
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Terugkeer
De handgemaakte houten urnen 
van Return hebben een ziel.  De 
naam is bewust gekozen. Oprichter 
Lonneke: ‘Niet alleen zit het woordje 
“Urn” erin verwerkt, je leest ook “Re-
turn”, hetgeen “terugkeer” betekent. 
Niet alleen in de kringloop van het 
leven, maar ook in het natuurlijke 
van het hout en de herplanting van 
de bomen geeft Return uiting aan 
haar bezieling in deze naam.’
 www.ret-urn.nl

6

B-jubeld 
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7

Levensverhaal 
Elk mens heeft een verhaal. Dat 
verhaal kun je vertellen in een per-
soonlijk document. De  dames van 
Levensteken schrijven en illustreren 
je biografie. Maar je kunt het ook 
zelf doen onder hun begeleiding.  
Bij Uw Verhaal Voor Later wordt je 
leven in een uitgebreid interview 
op camera vastgelegd. Voor later. 
www.levensteken.nu, 
www.uwverhaalvoorlater.nl

4

Zingen voor je  
leven in Frankrijk
Stel je voor: een plek waar 
je even helemaal tot rust 
komt en waar je kunt zin-
gen met gelijkgestemden. 
Dat is Zingen voor je Leven 
in Frankrijk: 
25 mei-2 juni 2012. 
www.zingenvoorjelevenin-
frankrijk.nl

5

Oncofonie
De Oncofonie is een ode 
aan het leven. Een symfo-
nie die de mens bezingt. 
16 september in Carré. 
www.oncofonie.nl

3

Verwennerij
Op 29 mei is het Viva la 
Donna Day, een dag om 
weer te stralen. Op  ruim 
800 locaties kun je genie-
ten van een gratis verwen-
behandeling: van yogales 
tot manicurebehandeling. 
Aanmelden kan op 
www.vivaladonna.nl
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B-hulpzaam

Voor iedereen in Nederland is het basispakket van de zorgverzekering kariger 
geworden. Patiënten moeten vaker zelf meebetalen aan een behandeling of 
kiezen voor een goede aanvullende verzekering. Dat geldt ook voor mensen 
met borstkanker. Dit artikel zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.
 
Tekst: José Mast

Basisverzekering 
en borstkankerzorg 
anno 2012

Wat zijn de belangrijkste 
veranderingen in de 
basisverzekering per  
1 januari 2012?

Ten eerste is voor iedereen het verplichte 
eigen risico vanaf januari gestegen van 
€170 naar €220. Ten tweede bezuinigt 
de regering op paramedische zorg zoals 
fysiotherapie, op psychologische hulp en 
op dieetadvisering. Deze bezuinigingen 
gelden voor het basispakket: de verplichte 
zorgverzekering die iedere Nederlander 
heeft. Het gevolg ervan is dat je, los van 
het eigen risico, een eigen bijdrage moet 
betalen voor deze zorg. Je kunt de beper-
kingen die de overheid in het basispakket 
doorvoert compenseren door je ziekte-
kostenverzekering vrijwillig, tegen extra 
premie, uit te breiden met een aanvullend 
pakket bij een zorgverzekeraar. 

Ben je een van de in dit artikel genoemde 
behandelingen al in 2011 begonnen, dan 
blijven de regelingen uit 2011 voor de ver-
volgbehandelingen in 2012 van toepassing. 

Hoe werkt het  
eigen risico?

De eerste €220 aan zorgkosten die je op jaar-
basis maakt, moet je altijd zelf betalen. Bijna 
alle vormen van zorg vallen hieronder. Alleen 
de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg 
zijn uitgezonderd en worden dus zonder eigen 
risico helemaal vergoed. Zorg door bijvoor-
beeld een medisch specialist en gebruik van 
medicijnen tellen wel mee voor het eigen risico 
en daarmee kom je al snel aan het jaarmaxi-
mum van €220. Zorgkosten boven dit bedrag 
worden vergoed door de zorgverzekeraar, met 
uitzondering van de eigen bijdrage die voor 
sommige behandelingen geldt (zie hierna).

Hoe zit het met de 
vergoeding voor 
zorg door medisch 
specialisten?
Hier verandert niets. De behandeling 

door medisch specialisten in het ziekenhuis 
wordt in 2012 onder dezelfde voorwaarden 
vergoed als in 2011.

Blijft de vergoeding voor 
hulpmiddelen gelijk?

Ja. Hulpmiddelen zoals borstprotheses, maar 
ook haarwerken, worden (deels) vergoed bin-
nen het basispakket, net zoals in 2011.

01
02

03

04

Voor welke zorg zijn de 
vergoedingen beperkt?

Borstkankerpatiënten die lymfoedeemthe-
rapie, huidtherapie of fysiotherapie nodig 
hebben, moeten voortaan de eerste twin-
tig behandelingen zelf betalen, voorheen 
was dat twaalf. Let op: dit aantal geldt per 
aandoening en niet per jaar. De aanvullende 
verzekering vergoedt vaak wel (een deel van) 
de eerste twintig behandelingen. 

05
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B-hulpzaam

Meer informatie  
•	www.veranderingenindezorg.nl
•	www.hetcak.nl
•	www.meerkosten.nl 
•	www.kiesbeter.nl/zorgverzekeringen 

Krijg ik dieetadvies 
vergoed in het 
basispakket?

Als je in het ziekenhuis bent opgenomen 
krijg je dieetadvies vergoed, als je niet bent 
opgenomen niet. De aanvullende verzekering 
vergoedt soms wel dieetadvies.

Wat betekenen de 
bezuinigingen voor 
de vergoeding van 
psychologische en 
psychotherapeutische 
hulp?

Behandelingen door een eerstelijnspsycho-
loog (waarvoor geen doorverwijzing van de 
huisarts nodig is) worden met een maximum 
van vijf sessies vergoed uit het basispakket. 
Er is wel een eigen bijdrage van €20 per 
keer. In 2011 werden nog acht behandelingen 
vergoed en bedroeg de eigen bijdrage €10 
per keer. De behandeling van een aanpas-
singsstoornis, die kan ontstaan bij belangrijke 
veranderingen in het leven (zoals overlijden of 
ernstige ziekte), wordt in 2012 helemaal niet 
meer vergoed. 

Voor behandelingen van meer complexe 
psychische problemen in de zogenaamde 
tweedelijnszorg (met doorverwijzing van de 
huisarts) moeten cliënten een eigen bijdrage 
betalen van €200. Deze eigen bijdrage komt 
bovenop het eigen risico van €220. Ook de 
therapeutische centra voor psychosociale 
oncologie vallen hieronder. 

Weet je niet zeker of je met eerste- of tweede-
lijnszorg te maken hebt, vraag het dan na bij 
de zorgverlener.

Is er een compensatie 
voor al die extra kosten?

Mensen die veel medicijnen gebruiken 
in verband met kanker of die voor hun 
ziekte onder behandeling zijn van een 
medisch specialist kunnen onder bepaalde 
voorwaarden €85 terugkrijgen van hun 
eigen risico. Dat gebeurt via de regeling 
Compensatie eigen risico (Cer), uitgevoerd 
door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). 

Verder is er een algemene tegemoetkoming 
voor chronisch zieken en gehandicapten, 
die het CAK na afloop van een kalenderjaar 
uitkeert. Deze tegemoetkoming is onder 
andere bedoeld voor mensen die langdurig 
geneesmiddelen, fysiotherapie of oefenthe-
rapie nodig hebben (gehad) in verband met 
kanker, die voor kanker in een ziekenhuis zijn 
behandeld of die een hulpmiddel (zoals een 
prothese) hebben gekocht. Het CAK stuurt 
mensen die in aanmerking komen voor deze 
compensatie eigen risico of voor de tegemoet-
koming voor chronisch zieken en gehandicap-
ten in de tweede helft van 2012 een bericht. 
Op de website www.meerkosten.nl staan alle 
voorwaarden van beide regelingen vermeld.

Wat nu als je de  
eigen bijdragen echt  
niet kunt betalen?

Soms kun je een beroep doen op een fonds of 
speciale regeling. De instellingen voor oncolo-
gische psychosociale zorg doen hun best de 
drempel laag te houden en er zijn al een aantal 
fondsen ingesteld om cliënten tegemoet te 
komen in de kosten eigen bijdrage. Informeer 
lokaal wat de mogelijkheden zijn, soms mogen 
cliënten die de eigen bijdrage niet helemaal 
kunnen betalen, volstaan met een gedeelte er-
van. Verder kun je bij de gemeente informeren 
of je in aanmerking komt voor bijzondere bij-
stand, of dat er regelingen zijn voor chronisch 
zieken of voor bijzondere ziektekosten. Tot slot 
kun je de hulpverlener vragen of je de rekening 
in termijnen mag betalen.

Kun je overstappen naar 
een andere verzekeraar?

Het wisselen van basisverzekering kan 
aan het eind van elk jaar. Wanneer je kunt 
wisselen van aanvullende zorgverzekering 
hangt af van de polisvoorwaarden. Dat is 
niet op een vast moment in het jaar. Op 
www.kiesbeter.nl, een site die gemaakt is 
in opdracht van het Ministerie van VWS, 
vind je meer informatie hierover en kun je 
aanbieders vergelijken.
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Vroeger  
kwam ik zelf 
nooit op de  
eerste plaats

32     B Het blad over borstkanker

B-leven

T
oen ze borstkanker bij me hadden ontdekt, 
wilde ik snel met iemand praten. Ik had zo-
veel vragen in mijn hoofd.’ Sultan belde de 
mammacare-verpleegkundigen en vertelde 
dat ze het liefst met iemand wilde praten in 

het Turks. Ook al spreekt Sultan goed Nederlands, ze 
wilde spreken in haar eigen taal, met iemand uit haar 
eigen cultuur. Die was er niet in het ziekenhuis. Uitein-
delijk kwam Sultan terecht bij Lide van der Vegt, de 
oprichter van Stichting Mammarosa. Sultan was ang-
stig: ‘In onze cultuur betekent kanker dat je doodgaat, 
dat was het enige dat ik wist.’ 

Al jarenlang deed Sultan aerobics met een groep 
Turkse vrouwen. Zes jaar geleden had ze op een dag 
ineens pijn in haar borst bij het springen. ‘Thuis voel-
de ik een klein knobbeltje. Een erwtje, groter was het 
niet.’ De huisarts verwees Sultan door. Ze kreeg een 
mammografie en ook meteen een biopsie. Ze was in 
haar eentje naar het ziekenhuis gegaan. Sultan: ‘Ik 

dacht dat het een melkkliertje zou zijn en ik wilde niet 
dat mijn man daarvoor vrij zou vragen dus ik heb hem 
niet eens gezegd dat ik naar het ziekenhuis ging. Ik heb 
nooit gedacht dat ik kanker zou krijgen, het zit niet in 
mijn familie.’

Het was vrijdagmiddag en Sultan vermoedde dat 
het niet goed zat. Waarom zouden ze anders een biopsie 
doen, dacht ze. ‘Ik heb de verpleger gevraagd wat er aan 
de hand was. Hij zei: “Mevrouw, dat mogen we niet 
verklappen.” Waarop ik zei: “Het is vrijdag, hoe ga ik 
dan het weekend in? Dan zit ik de hele tijd te denken: 
wat heb ik?” Toen heeft de broeder me gezegd: “Me-
vrouw, ik mag het niet vertellen, maar verwacht dat 
u slecht nieuws krijgt.” Sultan wist amper hoe ze het 
ziekenhuis uit moest komen, haar zicht was helemaal 
vertroebeld. Van de schrik, van de angst. Ze wilde het 
liefst alleen maar huilen, maar ze hield zich in. ‘Thuis 
kwam alles eruit, mijn man was er intussen ook. Hij 
kon me niet troosten door zijn eigen verdriet; hij is emo-

Ze is sterker 
geworden, minder 
afhankelijk van wat 
anderen vinden.

Zelf liep ze ertegenaan dat er niemand was om in haar eigen 
taal over borstkanker te praten. ‘Mijn moeder zei meteen: “Niet 
doorvertellen dat je borstkanker hebt.” Nu helpt Sultan Şentürk 
(48) andere Turkse vrouwen.

‘

Tekst: Sara van Gorp 
Foto’s: Eline Hensen

>>
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‘Na de operatie durfde ik niet in de 
spiegel te kijken - de verpleegster zei: 
“We gaan het samen doen”’ 
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Sultans plek: 
‘Tijdens mijn chemo had ik veel rust nodig in mijn 
hoofd. Dan ging ik naar zee. Daar op een bankje zitten, 
naar de golven kijken. Heel ver weg was ik dan, het 
was alsof ik in de golven was.’

Sultans ritueel: 
‘Ik ben moslim. Het geloof helpt om sterk te zijn. Ik bad 
voor mijn ziekte vijf keer per dag maar nu veel vaker, 
omdat ik gelukkig ben dat ik nog leef - dat voelt als een 
beloning voor mij.’

Sultans raad: 
‘Gewoon bezig zijn. Al is het maar koffie schenken bij 
het buurthuis, dan ben je buiten en vergeet je je ziekte. 
Ik heb gemerkt dat veel van de mensen met kanker die 
ik begeleid, zitten te piekeren tussen vier muren.’ 

B-leven
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B-leven

>>

tioneel, helaas.’ Sultan zegt het lachend. Omdat ze het 
begrijpt en omdat er nog zoveel periodes zijn geweest 
waarin hij haar wel enorm heeft gesteund. Bijvoorbeeld 
de periode nadat haar borst was weggehaald.

Een onzekere tijd
‘Ik kreeg eerst een borstsparende operatie. “Je bent 
jong, doe maar borstsparend”, zeiden ze in het zieken-
huis, dus dat heb ik gedaan.’ Maar Sultan kreeg de uit-
slag en die was niet goed. Dan moet de borst maar hele-
maal weg, vond ze. ‘Ik praat er nu heel makkelijk over, 
maar toen vond ik het zwaar om de beslissing te ne-
men. En om een deel van je lichaam te missen. Je bent 
dan een ander persoon.’ Zo voelde dat toen. Maar nu 
niet meer, gelukkig. ‘Na de operatie durfde ik niet in de 
spiegel te kijken. De verpleegster zei: “We gaan het sa-
men doen.” Maar ja, wat zie je dan? Alleen maar plak-
bandjes. Toch heb ik het gedaan, triest was het. Het is 

een moeilijke tijd geweest. Na een paar maanden heb ik 
gezegd: ik moet het accepteren. Mijn man had daar een 
grote rol in.’ Als Sultan zei: ‘Ik heb nog maar één borst, 
ik zie er niet meer mooi uit, mijn uiterlijk is veranderd’, 
dan sprak haar man dat met klem tegen: ‘Nee, nee, nee, 
als je maar blijft leven, dat is het belangrijkste.’ 

Er was nog een flinke weg te gaan, met chemo. 
‘Door die chemo draaide mijn leven helemaal om. He-
le-maal. Ik was mezelf niet meer. Mijn eetlust was weg. 
Ik was emotioneel en agressief, boos op alles. Niets 

was goed. Wat mijn man deed, was ook nooit goed.’ 
Sultan lacht weer. Nu is dat over. En haar man, die be-
greep het wel. Sultan: ‘Ik was prikkelbaar, heel prik-
kelbaar. En onzeker, dat was ik ook. Dan zei iemand 
tegen me: “Nu heb je geen borst, dan ben je een half 
mens.” Ik reageerde meteen met: “Echt niet!” Maar 
toen ze weg was, dacht ik: zou het nou waar zijn? Ik 
was met chemo bezig en dan hoor je zoiets… Ik trek 
me er nu niets meer van aan wat anderen denken.’

Zelfvertrouwen voor de kinderen
Ze is sterker geworden, vindt Sultan. Minder afhan-
kelijk van wat anderen vinden. Ze is veranderd, dat 
moest wel, om niet te kwetsbaar te zijn. En zij was niet 
de enige, ook haar zoon was kwetsbaar. Haar dochter 
was tien toen de ziekte werd geconstateerd, zij kreeg er 
nog niet zoveel van mee. Haar zoon was veertien, voor 
hem was het zwaar in het begin. Sultan: ‘Ik ben opge-
beld door de school, ze vertelden dat het niet goed ging 
met hem. Dat hij niet met andere kinderen praatte, dat 
hij zo rustig was. Ik heb hem gevraagd waarom en hij 
vertelde het niet, toen wist ik dat het door mij kwam.’ 
Sultan veranderde na dat schoolgesprek, ze ging zich 
anders gedragen. ‘Als ik bang was en dat liet zien aan 
mijn zoon, dan werd de onzekerheid groter bij hem. Ik 
zei daarom tegen mijn kinderen dat ik weer beter zou 
worden. Mijn zelfvertrouwen heb ik aan hen gegeven, 
toen ging het beter op school.’ Het kostte haar geen 
moeite; de kinderen gingen voor. ‘Zij zijn belangrijker 
dan ikzelf. Kinderen moeten lekker in hun vel zitten.’ 
Dus deed Sultan zich sterker voor dan ze eigenlijk was. 
Werd ze daardoor misschien zelf ook sterker? ‘Nee. Ik 
bleef vanbinnen bang, maar ik liet het niet meer zien. 
Ik zei: het komt goed. Ook al weet je dat natuurlijk 
nooit. Mijn man kende mijn angsten wel.’

‘In onze cultuur betekent 
kanker dat je doodgaat, dat 
was het enige dat ik wist’

Sultan Şentürk tegen journalist Sara van Gorp:  
‘Bezig zijn, dat gaat het piekeren tegen. Mij helpt het vrijwilligerswerk daarbij.’
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Geen taboe meer
Sultan en haar man zijn door de ziekte nog dichter bij 
elkaar gekomen. Zevenentwintig jaar zijn ze samen – 
hij kwam voor Sultan uit Turkije – en ze ondernemen 
nu meer samen dan ooit. Als hij thuiskomt van zijn 
werk als productiemedewerker bij een vleesverwer-
kingsbedrijf in Alphen aan den Rijn, drinken ze koffie, 
doen boodschappen samen. 

Haar man heeft Sultan steeds gesteund. En haar 
familie ook. De dag dat ze de diagnose hoorde, zaten 
’s avonds vijftien man in de woonkamer van hun ap-
partement in Den Haag. Om haar moed in te spreken, 
om te zeggen dat ze niet moest piekeren. Sultan: ‘Voor 
de generatie van mijn moeder is borstkanker een ta-
boe, voor de mijne niet meer. Mijn moeder zei met-
een: “Niet doorvertellen dat je borstkanker hebt.” 
Schaamte is het denk ik, omdat kanker een taboe is, 
want mensen gaan eraan dood. Ik vertelde het mensen 
wel. Waarom niet? Het is een ziekte, ik kan het niet 
verbergen. Dat heb ik mijn moeder ook gezegd: “Men-
sen horen en zien dat ik chemo krijg, dat ik kaal ben.”’

Je moet ‘willen weten’
Sultan ging na de diagnose meteen overal heen waar 
informatie te vinden was; naar een inloophuis, naar 
presentaties. Voor antwoorden en voor houvast. Was 
ze altijd al zo hongerig naar informatie? Nee, zegt ze. 
Ze was supermarktcaissière, vijftien jaar lang. ‘Op 
mijn vijftiende werd ik van school gehaald door mijn 
vader, omdat ik moest werken. Met dat werk was ik 
al gestopt voor mijn ziekte, vanwege mijn ogen, mijn 
traanklier is weggehaald.’

Ze deed wel vrijwilligerswerk bij het consultatie-
bureau: jonge moeders voorlichten. Tegen Lide van 
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Hulp 
www.mammarosa.nl
Sultan heeft veel gehad aan Stichting Mammarosa, 
de organisatie waarvoor zij nu zelf vrijwilliger is. 
Het doel van Mammarosa is vrouwen informatie 
over kanker geven in hun eigen taal, bijvoorbeeld in 
het Chinees, Spaans, Marokkaans en Papiamento. 
Daarnaast organiseren ze onder andere lotgeno-
tencontact en voorlichtingsbijeenkomsten en heb-
ben ze een inloopspreekuur.

www.stichtingak.nl
Ook is er de Stichting Allochtonen en Kanker, een 
patiëntenorganisatie die opkomt voor de belangen 
van allochtone kankerpatiënten en hun families. 
Deze stichting is er omdat blijkt dat patiënten uit de 
allochtone gemeenschap in Nederland hun ziekte 
vaak anders beleven dan autochtone Nederlanders. 
Bovendien is er dikwijls sprake van een taalbarrière 
en een kennisachterstand.

B-leven

Mammarosa had Sultan al gauw na hun kennisma-
king gezegd: ‘Als ik beter ben, ga ik je helpen.’ Sultan: 
‘Ik had zelf graag informatie in mijn eigen taal gewild 
en kon die toen niet krijgen. Nu geef ik mijn steun aan 
andere vrouwen.’ Ze ontmoet vrouwen om met hen 
over borstkanker te praten. Sultan is een voorbeeld 
voor hen. Ze gaat ook mee naar het ziekenhuis om te 
vertalen. Sultan: ‘Mensen zijn zo blij dat ze informatie 
en ervaring in hun eigen taal kunnen delen. Sommi-
gen spreken bijna geen Nederlands. Ik leer hen dat je 
moet ‘willen weten’. Dat je de naam van de arts moet 
onthouden die je hebt gesproken. Vaak willen vrou-
wen weten hoe het eruitziet na een borstamputatie. Ze 
willen zien welke materialen ik gebruik; de prothese, 
de beha. Ik draag die altijd en haal de prothese er dan 
voor hen uit. Bij Mammarosa heb ik dat ook gezien, 
want ik wilde het ook weten. Ik laat hen zien dat het 
litteken een nette streep is en niet iets lelijks, zoals ik 
zelf altijd dacht. En ik zeg hen vooral: doorvechten bij 
alles wat je tegenkomt.’

Sultan is veranderd door de ziekte: ‘Vroeger kwam 
ik zelf nooit op de eerste plaats. Ik was altijd behulp-
zaam. Als ik terugkijk, ben ik heel vaak aan mezelf 
voorbijgegaan. Nu zeg ik: ik kom op de eerste plek. Dat 
is heel prettig, pas daarna kan ik ook anderen helpen.’   
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‘E
r bestaan vier verschillende soorten hersengolven’, vertelt 
Karima Matser, ‘die in een goede verhouding aanwezig 
moeten zijn om bijvoorbeeld helder na te denken, crea-
tieve ideeën te ontwikkelen en dicht bij je gevoel te komen. 
Door pijn, paniek, stress of angst ontstaan er minder goe-

de verbindingen in de hersenen, waardoor helder nadenken niet meer 
mogelijk is. Muziek kan de verschillende soorten hersengolven weer in 
evenwicht brengen. Vrij recente onderzoeken van The Institute for Music 
and Neurologic Function in New York  en het Anna Wise Center in Ber-
keley hebben door het meten van hersengolven wetenschappelijk aan-
getoond dat bepaalde muziekstukken voor tachtig tot negentig procent 
van de mensen inderdaad een helende werking hebben. Langzaam-
aan wordt binnen de gezondheidszorg gebruikgemaakt van deze ken-
nis, bijvoorbeeld bij mensen die een beroerte hebben gehad. Twee uur 
per dag luisteren naar je favoriete muziek heeft namelijk een positief 
effect op het herstel.’

De cadans van het hart
‘Op basis van bovenstaande onderzoeken heb ik voor mijn werk als 
trainer en coach bepaalde pianostukken uitgezocht. Voor een rustge-
vende werking is het belangrijk dat de muziek een hartslag-cadans 
heeft en een bepaalde melodische opbouw: de muziek moet voortkab-
belen als de zee. Ik gebruik de muziekstukken bij de begeleiding van 
gehandicapten, mensen met slaapproblemen, patiënten met chroni-
sche pijn en kinderen met ADHD. Deze mensen zijn vaak niet gewend 
om naar klassieke muziek te luisteren. Toch blijkt de muziek een rustge-
vende, ontspannende werking te hebben; mensen slapen er beter door 
en bepaalde tics verdwijnen.’

Onzichtbare coach
‘Ik heb zelf ook ervaren hoe muziek mij tijdens mijn ziekteproces troostte 
en rust gaf, waardoor ik mijn genezingsproces beter doorliep. Ook voor 

borstkankerpatiënten kan muziek dus als een onzichtbare coach wer-
ken. Door bewust te luisteren naar muziek kun je verdriet, angst, pijn, 
onzekerheid, vermoeidheid, stress, stemmingswisselingen en concen-
tratieproblemen beheersbaar houden. Het acceptatie- en verwerkings-
proces verloopt daardoor beter. Bij ernstige klachten is muziek natuurlijk 
niet afdoende, dan is professionele begeleiding nodig.’   

De kracht 
van muziek
Tekst: Esther Smid ~ Foto: Cisca Kruijsdijk 

Bekende effecten
van rustgevende muziek 
≥  Lichamelijke effecten: verlaging bloeddruk, hartslag- en adem-

halingsfrequentie, vermindering spierspanning en zuurstofbe-
hoefte van het hart, verlaging hoeveelheid stresshormoon,  gro-
ter welbevinden en meer ontspanning, verhoging pijndrempel

≥  Geestelijke effecten: versterking innerlijke rust en kracht, stimule-
rende werking op creatieve denkprocessen

Helende werking van muziek zelf ervaren
≥  Zelf musiceren werkt het beste. Kun je dat niet? Woon dan 

eens een live concert bij. De trillingen van de muziekinstru-
menten komen dan rechtstreeks bij je binnen. 

≥  Meezingen met een lied is natuurlijk heerlijk, maar probeer 
ook eens mee te neuriën. Je mond gaat trillen, waardoor je 
ontspant. En je houdt de kracht binnen je lichaam, waardoor 
je energie geeft aan je eigen lijf.

≥  Dansen of meestampen op je favoriete muziek of trommelen 
op een omgekeerde emmer werkt als een uitlaatklep: licha-
melijk bezig zijn vermindert spanning en stress. 

B-wust leven

Muziek brengt je vaak in een bepaalde 
gemoedstoestand. Er bestaan muziekstukken 
waarvan wetenschappelijk is aangetoond 
dat ze een gunstige invloed hebben op onze 
hersengolven. Volgens Karima Matser, muzikaal 
entrepreneur en ex-borstkankerpatiënt, kun je 
deze – met name klassieke - muziekstukken goed 
gebruiken om tot jezelf te komen.

Lezers-

aanbieding

Kijk in de rubriek B-jubeld op pagina 28 
voor een concert door Karima en een 
aanbieding voor haar cd met ontspan-
ningsmuziek. Op www.ouno.nl kun je 
fragmenten beluisteren.

Karima Matser
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pink ribbon

H et principe van zo’n test is simpel. 
Ga in het bloed op zoek naar stof-
fen die alleen van borstkankercel-

len kunnen komen en die gezonde cellen 
niet of veel minder produceren. Dergelijke 
stoffen worden markers genoemd, merk-
stoffen. Bij de zoektocht naar geschikte 
markers wordt vooral gezocht naar afwij-
kende eiwitten. Kankercellen zijn immers 
genetisch van slag en produceren daar-
door andere eiwitten dan gezonde cellen. 

Speuren naar markers
Om die verschillen op te sporen kregen 
Madeleine Tilanus en haar collega’s van 
33 vrouwen toestemming om monsters 
van de bij een operatie uitgenomen borst-
tumor te gebruiken. Die zijn vergeleken 
met monsters van gezond borstweefsel. De 
deelnemende vrouwen stonden ook bloed 
af. ‘In alle monsters is onderzocht welke 

eiwitten erin voorkomen. Dat is een hele 
klus, want het zijn er duizenden. Het is 
heel specialistisch werk dat wordt gedaan 
door mijn collega dr. Arzu Umar. Tussen 
die enorme hoeveelheid eiwitten waren er 
ongeveer 200 die mogelijk bruikbaar zijn 
als marker. Sommige zitten alleen in borst-
kankercellen. Andere ook in gezonde cel-
len, maar in veel kleinere concentraties.’ 

Toen de onderzoekers nagingen in 
hoeverre deze 200 eiwitten ook in de 
bloedmonsters van deze 33 vrouwen met 
borstkanker terug te vinden waren, von-
den ze er 118. De rest viel dus meteen af 
als kandidaat-marker. Van de resterende 
118 was er niet één die in alle ‘kwaadaar-
dige’ bloedmonsters voorkwam. Niette-
min vonden de onderzoekers elf eiwitten 
die je bij vrouwen met borstkanker met 
zeer grote waarschijnlijkheid in het bloed 
terugvindt. Daarnaast zijn er nog 42 die 

mogelijk ook geschikt zijn als marker, 
maar waarvan de onderzoekers wat min-
der zeker zijn. Tilanus: ‘Dat is niet zo 
vreemd als het misschien lijkt. Er bestaan 
verschillende typen borsttumoren, die niet 
per se dezelfde eiwitten in dezelfde hoe-
veelheden produceren. In wezen zijn we 
op zoek naar een grootste gemene deler: 
welke combinatie van markers biedt de 
grootste zekerheid dat er sprake is van 
borstkanker.’

Vervolgonderzoek
De volgende stap is dat de gevonden resul-
taten gevalideerd worden. Dat wil zeggen 
dat bij honderden vrouwen moet worden 
nagegaan of de gevonden kandidaat-mar-
kers inderdaad voorspellen of zij borst-
kanker hebben of niet. ‘Hiervoor hebben 
200 vrouwen al bloed afgestaan. Maar 
eerst moet een nieuwe kwantitatieve meet-

Zolang het bevolkingsonderzoek naar borstkanker bestaat, vragen vrouwen zich af of 
het niet nog beter kan. Is er een test die de kanker eerder opspoort, liefst op een minder 
belastende manier? Een waarbij je borsten niet worden platgedrukt tussen twee glazen 
platen. Een bloedtest bijvoorbeeld. Dat die er nog niet is, laat zien dat de ontwikkeling 
ervan geen sinecure is. Eén van de groepen die zich hiermee bezighoudt, is die van  
dr. Madeleine Tilanus-Linthorst van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. 
Tekst: Huup Dassen ~ Foto: Suzanne Blanchard

Monnikenwerk  
dat de moeite loont
Opsporen van borstkanker  
door bloedonderzoek
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methode ontwikkeld worden: één die nog 
preciezer de hoeveelheden van de te on-
derzoeken eiwitten meet. Arzu Umar en 
haar medewerkers werken daar hard aan.’

Dit vervolgonderzoek zal ook moeten 
uitwijzen of de bloedtest voldoende sensi-
tief en specifiek is. Een test moet gevoelig 
genoeg zijn om borstkanker op te sporen 
(sensitiviteit), maar ook weer niet zo ge-
voelig, dat bij gezonde personen het alarm 
afgaat (specificiteit). Is een test niet gevoe-
lig genoeg dan worden vrouwen waarbij 
wel degelijk iets aan de hand is ten on-
rechte gerustgesteld. Is de test niet speci-
fiek genoeg, dan krijgen gezonde vrouwen 
te horen dat ze ziek zijn. Ze maken zich 
dan onnodig ongerust, ondergaan onno-
dig verder onderzoek en worden wellicht 
ook behandeld terwijl ze niets hebben. 

Nu is geen enkele test in deze opzich-
ten perfect, ook de mammografie niet. 
Bij ongeveer 15 procent van de onder-
zochte vrouwen wordt een (beginnende) 
tumor gemist en bij de vrouwen waarbij 
wel alarm wordt geslagen, blijkt onge-
veer de helft geen borstkanker te heb-
ben. Niettemin zijn deze resultaten goed 
genoeg om met het screeningsprogram-
ma door te gaan.

Een bloedtest wordt als alternatief pas 
interessant, als de resultaten ervan even 
goed of beter zijn dan die van mammogra-
fie. En daar wringt de schoen. Er zijn al 
eerder veelbelovende testen ontwikkeld, 
maar die pakten bij grootschalig vervolg-
onderzoek minder florissant uit.

De moeite waard
De bloedtest is er dus voorlopig nog niet. 
Madeleine Tilanus gaat daar niet onder 
gebukt. ‘Ik zie elke dag op het spreekuur 
vrouwen die in angst zitten omdat ze mis-
schien borstkanker hebben. Maar ik zie 
ook dat meer vrouwen hun borstkanker 
overleven dan in de jaren zeventig, toen ik 
als arts begon. Voor een groot deel komt 
dat doordat we in een vroeger stadium 
kunnen opsporen. Onderzoek dat de op-
sporing nog beter maakt is dus beslist de 
moeite waard. En het stimuleert mij 
enorm dat veel vrouwen hieraan mee wil-
len doen, zonder dat zij er zelf op korte 
termijn iets aan hebben.’

Stichting Pink Ribbon steunt dit onderzoek 
Stichting Pink Ribbon is een fondsenwervende organisatie die  

aandacht vraagt voor borstkanker. Zij heeft als doel het aantal mensen 

dat borstkanker krijgt te verminderen, vroege diagnose te bevorderen 

en de zorg voor patiënten en hun naasten te verbeteren. 

Stichting Pink Ribbon tracht haar doelstellingen te bereiken door: 

•	Voorlichting

•	Het financieren van psychosociale zorgprojecten

•	 Het financieren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied  

van preventie/vroege opsporing en op het gebied van zorg/

kwaliteit van leven

Aan dit onderzoek heeft Pink Ribbon 125.000 euro bijgedragen.

Madeleine Tilanus-Linthorst

‘Onderzoek dat de opsporing van borstkanker nog 
beter maakt is beslist de moeite waard. Het draagt 
eraan bij dat steeds meer vrouwen de ziekte overleven.’



Waarom zou ik meedoen aan het  
onderzoek?
‘De resultaten van de studie zullen meer dui-
delijkheid geven over veel onderwerpen waar 
je als lid van een familie met een verhoogd ri-
sico mee te maken kan krijgen. Bijvoorbeeld: 
het feitelijke risico, de oorzaak, wie loopt het 
verhoogde risico wel en wie niet, wat kan je 
doen om het te voorkomen en wat is de beste 
behandeling? Mogelijk hebben iets oudere 
mensen profijt van die kennis, maar zeker de 
jongere familieleden. Meedoen is dus deels 
voor jezelf en deels een kwestie van solida-
riteit: net als jij nu geadviseerd of behandeld 
wordt op basis van de allernieuwste onder-
zoeken, kan dat mede op basis van jouw bij-
drage in de toekomst bij anderen gebeuren. 
Hoe meer mensen meedoen, hoe meer gede-
gen het onderzoek wordt.’

Wat gaat het onderzoek opleveren?
‘Bij slechts één op de zes mensen die zich la-
ten testen op een erfelijke afwijking wordt een 
BRCA1- of BRCA2-genafwijking gevonden. Dat 
betekent dat we bij de overige vijf niet weten 
hoe de erfelijke aanleg voor borst- of eierstok-
kanker te verklaren is. Zolang we dat niet we-
ten, kunnen we ook weinig zeggen over de 
beste behandelmethode en welk familielid 
wel en welk familielid geen verhoogd risico op 
kanker loopt. Dat geldt ook voor borstkanker 
bij mannen en andere soorten kanker die in 
families vaker voorkomen.’

Wat kan het onderzoek dan zeggen over 
mogelijke behandelingen?
‘Als we weten welke genetische verandering 
het verhoogde risico veroorzaakt, kunnen we 
nagaan hoe dat gen werkt. Daar kan de be-
handeling op worden aangepast. Het onder-
zoek naar de beste behandeling van tumoren 
- welke chemotherapie heeft bij welke genaf-
wijking het meest effect - is een belangrijk on-
derdeel van het onderzoek.’

Wat betekent de studie voor de  
voorlichting in de toekomst?
‘Artsen zullen het risico op borst- of eierstok-
kanker beter kunnen inschatten waardoor 
voorlichting afgestemd wordt op de indivi-
duele genafwijking en leefomstandigheden. 
Daarmee kun je voorkomen dat er te lang 
wordt gewacht met screenen of preventieve 
ingrepen en ook dat juist onnodig of te vroeg 
stappen worden ondernomen. Een arts kan 
de screening afstemmen op het individu en 
eventueel preventieve ingrepen ter sprake 
brengen. Vrouwen kunnen dan beslissen de 
eierstokken nog te laten zitten of ze juist op dat 
moment te laten verwijderen.’

Er zijn al eerdere erfelijkheidsonderzoeken 
geweest, wat is daar eigenlijk uitgekomen?
‘Door de voorloper van de Hebon-studie kun-
nen we nu meer zeggen over de effecten van 
pilgebruik.  We weten nu dat door het slikken 
van de pil de kans op borstkanker inderdaad 

iets lijkt toe te nemen, maar de pil beschermt 
tegelijkertijd ook tegen eierstokkanker. Als je 
die twee risico’s tegen elkaar afweegt, lijkt de 
pil voor vrouwen met een BRCA-genafwijking 
eerder beschermend, dan risicoverhogend te 
werken. Dit moet nog wel worden bevestigd 
door het nieuwe onderzoek.’      

Belangrijk onderzoek voor  
families met verhoogd risico  
op borst- of eierstokkanker
Er is al veel onderzoek gedaan naar borst- en eierstokkanker en erfelijkheid, maar er 
blijft ook nog veel onduidelijk. De Hebon-studie is een onderzoek onder families met een 
verhoogd risico op borst- en eierstokkanker. (Hebon staat voor Hereditair (=erfelijk)  
Borst- en Eierstokkanker Onderzoek Nederland). We stellen vijf vragen aan onderzoeker 
Matti Rookus van het Nederlands Kanker Instituut over dit onderzoek.

Tekst: Suzanne Bremmers

In december 2011 is de eerste groep van 
ruim 700 BRCA-dragers uitgenodigd mee 
te doen aan de ‘pilot’ van de Hebon-studie 
om de procedure te testen. Vanaf april 
2012 krijgen ruim 25.000 mensen die ooit 
getest zijn op het dragen van een BRCA-
genafwijking per brief het verzoek om een 
deelnemersverklaring te tekenen en om 
een online vragenlijst in te vullen. Mocht 
je voor de zomer nog geen brief hebben 
ontvangen dan kun je op de website kijken 
of en hoe je mee kunt doen. Daar vind je 
ook meer informatie over de studie.  
www.hebon.nl
www.brca.nl voor meer informatie over 
erfelijke borst- en eierstokkanker.
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‘Destijds hebben mijn artsen de juiste beslis-
singen genomen. Daar ben ik ze nog steeds 
dankbaar voor. Ik heb heel even over een 
grens heen gekeken en voel me bevoorrecht 
dat het tot op dit moment goed gaat met mijn 
gezondheid. Ik ben altijd erg trots geweest 
op mijn borsten. Dat ik een borst moet mis-
sen heb ik niet ervaren als vijandig, eerder als 
domme pech.’

Nooit opgeven
‘Twee weken na mijn laatste chemokuur is 
mijn man als gevolg van alvleesklierkanker 
overleden. Het was zijn wens om thuis te 
blijven, en tot het laatste moment heb ik hem 
verzorgd. De kracht die hij uitstraalde in het 
aanvaarden van het onvermijdelijke en de 
kracht waarmee hij mij toch ondersteunde 
tijdens de laatste fase van zijn leven, heb-
ben mij geïnspireerd om nooit, maar dan ook 
nooit op te geven.’

Energiek en trots
‘Ik ben trots op mijn lijf. Zes operaties verder 
zijn we (mijn lijf en ik, red.) er samen weer 
bovenop gekomen. Sporten is altijd een be-
langrijk onderdeel geweest van mijn leven 
en daar ben ik dan ook mee doorgegaan 
tijdens de chemokuren, tussen de operaties 
door, enzovoort. 
Qua conditie zit ik weer op het niveau van 
daarvoor. Als je door zo’n moeilijke periode 
heen kunt komen zonder helemaal gek te wor-
den, kan je oprecht trots zijn op jezelf. Ik voel 
me energiek en geniet weer van het leven.’

Wow!
‘Mijn meest vrouwelijke lichaamsdelen wa-
ren mijn borsten. En dat zijn ze nog steeds. 
Ik heb mijn man voor zijn overlijden moeten 
beloven dat ik een borstreconstructie zou 
ondergaan, als de mogelijkheid er zou zijn. 
Ik vind het jammer dat hij het resultaat niet 

meer kon zien. Ze mogen er namelijk (weer) 
zijn. Soms gluur ik naar beneden en denk 
dan: Wow, wat ben ik er toch blij mee.’

Dubbel gevoel
‘Ik ben verdrietig dat kanker niet altijd te ge-
nezen is en dat je iemand van wie je houdt 
zo moet zien lijden. Ik mis mijn man. Ik mis 
zijn humor. Ik mis zijn kracht en steun, juist 
in moeilijke tijden. En tegelijkertijd voel ik me 
ongelooflijk sterk en hoop ik met heel mijn 
hart dat dat zo blijft. Ik wil nog lang genieten 
van onze kinderen, kleinkinderen, familie en 
vrienden. En van mijn o zo sterke moeder die 
er voor mij was in een hectische periode.’  

Anja Kalmijn
Leeftijd: 55 jaar

Borstkanker: diagnose in 2009
Behandeling: amputatie van de 
rechterborst met okselkliertoilet, 
aanvullend zes keer chemokuur 

en tot op de dag van vandaag 
hormoonbehandeling. Borst- en te-
pelreconstructie met tepeltatoeage. 

Extra: in 2011 is voor de symmetrie 
de linkerborst gelift.

De naakte waarheid

Ik kan (weer) 
de hele 
wereld aan
Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto: Robin de Puy

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

Borstkankervereniging Nederland (BVN) 
bundelt en deelt kennis over borstkanker en 
ervaringen van mensen die ermee te maken 
hebben. Want zij kunnen als geen ander 
aangeven wat van belang is. Daarmee wil 
BVN bijdragen aan betere zorg voor jezelf, voor 
anderen en voor de toekomst. 

Wil je B ontvangen? 
B is een uitgave van Borstkankervereniging  
Nederland die je op de hoogte houdt van alle ont-
wikkelingen op het gebied van borstkanker.  
B verschijnt drie keer per jaar in april, september en 
december. Wil je B ontvangen? Word dan abonnee 
voor € 30 per jaar. Een abonnement op B staat gelijk 
aan lidmaatschap. Via www.borstkanker.nl kun je 
abonnee worden. 

Monitor Borstkankerzorg
BVN maakt het mogelijk om te vergelijken welke borst-
kankerzorg 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

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
Het BVN Serviceteam is zowel per telefoon als digitaal 
bereikbaar voor verschillende vragen over onder meer 
borstkanker en de behandeling ervan, maar ook als 
je een gesprek wilt met een lotgenoot. De geschoolde 
leden van het serviceteam zijn ervaringsdeskundig en 
helpen je graag verder. BVN beantwoordt in principe 
geen medische vragen, daarvoor verwijzen we je naar 
je behandelaar, huisarts of KWF Kanker Infolijn 
T (0800) 022 66 22.

Telefonisch
De Ervaringslijn is te bereiken op maandag, woensdag 
en vrijdag van 10.00-13.00 uur via telefoonnummer
(030) 291 72 20.

Digitaal
Via de databank kun je in contact komen met iemand die 
een vergelijkbare ervaring heeft gehad. Aanmelden kan 
via de website www.borstkanker.nl/databank of met een 
e-mail naar info.databank@borstkanker.nl.

Via de stel-je-vraag-knop op de website van BVN of  een 
e-mail naar vraag@borstkanker.nl kun je alle vragen 
kwijt, waarop je het antwoord niet zo snel kunt vinden. 
Ook over erfelijkheid en specifieke onderwerpen zoals 
vermoeidheid, zenuwpijn, mannen met borstkanker of 
uitgezaaide borstkanker.

www
•  www.borstkanker.nl -  

voor meer informatie over borstkanker  
•  www.brca.nl - voor meer informatie over  

erfelijke borst- en eierstokkanker 

BVN IN DE BuuRT

B-actief, voor geld en inspiratie 
B-actief is een nieuwe vorm van ondersteuning voor regi-
onale initiatieven. Op www.borstkanker.nl/b-actief vind je 
alle informatie over hoe je mee kunt doen. 

BVN Agenda
Klik op de homepagina op de button ’Agenda’  
voor een overzicht van allerlei activiteiten rondom  
borstkanker. Je kunt zoeken op datum, provincie  
en/of doelgroep.  ≥ www.borstkanker.nl
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Stichting Pink Ribbon is een fondsenwervende organisatie. 
Zij heeft als doel het aantal mensen dat borstkanker krijgt te 
verminderen, vroege diagnose te bevorderen en de zorg voor 
patiënten en hun naasten te verbeteren. Stichting Pink Ribbon 
maakt voorlichting over borstkanker mogelijk o.a. door de 
websites www.borstkanker.nl, www.brca.nl en het tijdschrift B 
mee te financieren. 



Het podium. Dat is de plek waar Kitty zich 
thuis voelt. Net als Mandy, Myrthe, Rina 
en Liesbeth List, sinds jaren Kitty's steun en 
toeverlaat. En Kitty zelf: zij geeft les aan de 
Hogeschool Arnhem-Nijmegen, schrijft, ac-
teert zelf en regisseert, alles vol overgave. 

Regie kwijt
Toen ze de regie vorig jaar ineens kwijt was, 
sloeg dan ook de paniek toe. Liesbeth: ‘“Ik ga 
me voor de trein gooien” zei Kitty toen ze me 
belde om te vertellen dat ze borstkanker had. 
“Dat moet je dan maar doen”, zei ik. “Maar 
dan bezorg je ook de treinmachinist een 
trauma.” Een hard antwoord, na de tranen 
gingen we praten. “Geef jezelf een kans!”, zei 
ik. Iedere keer als ze belde, ging ik weer te 

keer, in positieve zin dan.’ Liesbeth en de an-
deren bleven op Kitty inpraten. Rina, collega 
en door Kitty gecast voor het stuk Herfstsona-
te: ‘Ik heb er altijd in geloofd dat we samen 
verder zouden gaan. Intuïtief wist ik: zij komt 
er doorheen.’ 

Vertrouwensband
Vertrouwen is een belangrijke factor tussen 
deze mensen. Dat wordt gevoed door Kitty‘s 
openheid, door haar zachte kant. Mandy: ‘Ik 
kende Kitty nog niet lang en meteen heb ik iets 
erg persoonlijks van mezelf verteld. Dat vond 
ik bijzonder.’ Myrthe vult aan: ‘Kitty kan zich op 
momenten dat je het niet verwacht helemaal 
openstellen voor een ander. Ik herken mij in 
haar, dat vind ik speciaal.’ Ook Rina voelt een 

klik, ze kunnen van elkaar op aan. Het contact 
is respectvol en vanzelfsprekend.

Uniek
Allemaal hebben ze een uniek moment be-
leefd met Kitty. ‘Jij bent degene die ik zoek voor 
dit stuk’,  zei Kitty beslist tegen Rina. Mandy is 
ontroerd dat ze Kitty energie kan geven tijdens 
haar spel. En Myrthe, ja voor Myrthe heeft 
Kitty een duet geregeld met Liesbeth List. ‘Wat 
een cadeautje! Maar stiekem waren Kitty en 
ik bang’, zegt Myrthe, ‘want wat als ze er dan 
niet meer zou zijn? Kitty zei “Het gaat gewoon 
door. Dan doe je het maar voor mij!”’  Op 7 juni 
zingen Myrthe en Liesbeth List Ne me quitte 
pas. Dat heeft regisseur Kitty dan toch maar 
weer mooi voor elkaar!  

‘GEEF JEZELF EEN 
KANS’ 

zie ook omslag voor en pagina 06
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Vals Plat
Kitty van Mil schreef ‘Vals Plat’, een onconventionele 
reality-cabaretvoorstelling over kanker. Een snoeihard 

stuk dat het leven laat zien zoals het soms kan zijn: 
keihard, rauw, verdrietig, angstig, lief, en onverwacht 
inspirerend…

Regie: Michael van Buuren. Vanaf 12 mei kun je reser-
veren via Campustheater@han.nl, try-outs : 13 en 20 
juni 2013 in Nijmegen. 

Mandy Sleijpen, 
actrice

Marieke van Baars,  
afdelingsdirecteur cmv

Frank Stöteler, 
faculteits-directeur 
GGM (HAN)

Vera Wildenbeest, 
actrice

Myrthe Boot, 
actrice

Rina Klijnkramer, 
actrice

Niet op de foto: Liesbeth List, 
kent Kitty al 36 jaar

Kitty van Mil, regisseur


