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B-force – we zoeken jouw stem! • Trial: boostbestraling bij DCIS • Interview Theo: Ik kan weer werken  
en drummen • Alles over ziek zijn, loon en de 13e maand • Ruud – partner en ‘hero’ van Marijke  
• Interview directeur Pink Ribbon Susan Veenhoff • Inloophuis: professioneel en vrijblijvend • en meer…&

Borstkanker: 
de diagnose
Er zijn vele soorten 
borstkanker

Borstlymftaping
Verlicht bij oedeem

‘alles ging door, 
maar ik zat in 
een BuBBel’
Jeroen bleef achter 
met drie kleintjes

‘Mijn grootste
wens voor
de toekomst is
minder angst’
Fientje Kurris (70)
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+Samen
Samen is een mooi thema voor een overpeinzing aan het einde van 
het jaar. Borstkanker heb je niet alleen, zeggen ze vaak. En je kunt 
zeker niet alleen door die periode heen, je hebt een goed team van 
dierbaren en professionals om je heen nodig.

In de zorg wordt steeds meer gesproken over Shared Decision 
Making: de patiënt besluit samen met de dokter over de behande-
ling. Wil je dat wel als patiënt? Of wil je het allerliefste kunnen 
vertrouwen op de alwetendheid van je dokter zodat hij of zij precies 
het goede besluit voor jou neemt? Waarschijnlijk wil je het laatste. 
Maar vertrouwen geven is moeilijk. Zeker als het gaat om je eigen 
leven en als de angst voor de mogelijke eindigheid daarvan je naar 
de keel grijpt.

Het helpt als je zelf ook begrijpt wat er aan de hand is en kunt 
overzien wat je mogelijkheden zijn. Maar het gaat om ingewikkelde 
informatie en je hebt er natuurlijk niet tien jaar op gestudeerd zoals 
je dokters dat wel hebben gedaan. Dát is nou precies waarbij BVN 
je kan helpen: de informatie toegankelijk maken, ordenen en de 
consequenties op een begrijpelijke manier in kaart brengen. 
Daarom maken we B en hebben we nu ook, met steun van Stichting 
Pink Ribbon, een serie checklists en filmpjes gemaakt onder de 
naam B-bewust. Het zijn praktische handvatten om je voor te 
bereiden op gesprekken met je zorgverleners. Je kunt ze vinden op 
www.borstkanker.nl (klik op de knop B-bewust).

Samen betekent ook: samenwerken. BVN kan alleen maar doen 
wat ze doet doordat zoveel leden actief meewerken aan projecten. 
Kijk bijvoorbeeld naar de redactie van B! Twee redactieleden van 
het eerste uur dragen het stokje nu over: Sue Peterse en Wilfred de 
Roos. Zij hebben een stevige basis gelegd voor de medische 
artikelen in B.

En ten slotte B-force, ook een vorm van samen. Wij zoeken jouw 
stem! De vragen gaan 8 januari starten, ik kan echt niet wachten 
totdat jullie ervaringen binnenstromen. Over bijwerkingen, resulta-
ten, keuzes: over wat jullie belangrijk vinden. Zodat wij heel gericht 
in actie kunnen komen.

Maar nu eerst: samen het jaar afsluiten. Ik wens je mooie dagen 
toe, met de mensen die je liefhebt.

sandra kloezen, 
directeur Borstkankervereniging nederland
kloezen@borstkanker.nl ~ www.twitter.com/sandrakloezen
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aankondigingen

• 20 april 
Kom meedenken over 
de meerjarenstrategie 
van BVN

• 25 mei 
Algemene Leden-
vergadering (ochtend) 
en Netwerkdag 
(middag)
 

rectificatie

• In B5 van afgelopen 
september staat bij de 
foto van de groep op 
pagina 28 als tweede 
van links Frits van 
Werven vermeld. Niet 
Frits van Werven staat 
op deze foto, maar 
Simon Luites.
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Berichten van onze bladpartners 
(advertorial)

mammaprint in steeds meer ziekenhuizen
MammaPrint® is een aanvullende test waarmee wordt be-
paald hoe groot de kans is op uitzaaiingen over een periode 
van 10 jaar. Op basis van de uitkomst van MammaPrint® 
kan beter bepaald worden welke behandeling na de opera-
tie nodig is. Steeds meer ziekenhuizen kiezen ervoor om 
MammaPrint aan te bieden aan patiënten voor wie dat een 
waardevolle aanvulling is op de diagnostiek. Voor meer in-
formatie kijk op www.mammaprint.nl, of neem contact op 
met de customer service T 0182 - 557755.
NL.MPR.12.10.04

nieuwe website botcomplicaties bij uitgezaaide 
borstkanker
Botcomplicaties zijn het gevolg van botdestructie, veroor-
zaakt door uitzaaiing van kanker naar de botten. Dit komt 
vaak voor bij patiënten met borst- of prostaatkanker. Er is 
een nieuwe website www.botcomplicaties.nl met uitgebrei-
de info voor patiënten en een apart inloggedeelte voor art-
sen en verpleegkundigen. Een prostaat- en borstkanker- 
patiënt werkten mee aan een video waarin ze vertellen over 
hun ervaringen en de gevolgen van botcomplicaties.

Beurs ‘duizend Borsten’ wint Breast friends award 2012
Duizend Borsten is een infotainmentbeurs over borsten en 
borstkanker. De beurs wint dit jaar de vijfde Breast Friends 
Award.  De Breast Friends Award wordt jaarlijks door farma-
ceutisch bedrijf Roche Nederland toegekend aan bijzondere 
initiatieven voor het welzijn van mensen met borstkanker. 
Initiatiefneemster en prijswinnaar Monique van Orden: “De 
geldprijs zal worden gebruikt om de boeiende lezingen die 
op de beurs zijn gehouden op de website te plaatsen.”   
Zie www.duizendborsten.nl

04     

Nieuws van BVN 

Belangrijke data in 2013
•  Vanaf 8 januari - zet je ervaring in en doe mee met de 

wekelijkse vragen via www.bforce.nl 
•  20 april - Kom meedenken over de meerjarenstrategie  

van BVN 
•  25 mei  - Algemene Ledenvergadering (ochtend) en 

Netwerkdag (middag)
•  1 juni en 1 december – uiterste data om aanvragen in  

te dienen voor B-actief
•  15 november – Netwerkdag 

Contributie 2013
De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2012 heeft besloten de 
contributie in 2013 te verhogen van €30 naar €35. Deze ver-
hoging is nodig omdat de basissubsidie van de overheid af-
neemt waarmee BVN haar serviceteam en de activiteiten ter 
verhoging van de kwaliteit van de borstkankerzorg financiert.

digitale facturen
BVN gaat haar facturen vanaf 2013 digitaal versturen. Hier-
voor missen we nog van ruim duizend leden het e-mail-
adres. Je kunt dit sturen naar info@borstkanker.nl. Vermeld 
in de onderwerpsregel alsjeblieft ‘e-mailadres voor factuur’ 
en zet duidelijk je naam en adres in de e-mail.

digitaal archief B
Vanaf nu zijn alle vorige edities van het blad B online te raad-
plegen via www.borstkanker.nl/B. Twee maanden na ver-
schijnen worden de edities op de site gezet. Met de uitgebrei-
de zoekfunctie kun je heel makkelijk in alle edities zoeken. 

nieuw: zorgstandaard erfelijke en familiaire 
Borst- en eierstokkanker
Sinds kort is de Zorgstandaard Erfelijke en Familiaire Borst- en 
eierstokkanker online beschikbaar via www.BRCA.nl en  
www.borstkanker.nl. In de zorgstandaard staat waaraan 
goede zorg voor (mogelijk) erfelijke en familiair belasten moet 
voldoen. Het patiëntperspectief en zelfmanagement zijn be-
langrijke uitgangspunten van deze zorgstandaard. De zorg-
standaard is in samenwerking met VSOP geschreven voor 
professionals, met financiering van VWS-PGO. BVN maakt als 
onderdeel van het project B-bewust nu een versie voor pa- 
tiënten. Deze wordt gefinancierd door Stichting Pink Ribbon.

B Het blad over borstkanker

B in je bus?

Meld je aan als abonnee en mis het volgende nummer niet.
B verschijnt drie keer per jaar. Een jaarabonnement kost € 35,-.

Aanmelden kan op www.borstkanker.nl/lid_worden_en_b_ontvangen
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Esthers column 

Anoniemer dan ooit
Voordat ik borstkanker kreeg, ging ik minstens één 
keer per jaar met mijn man naar de sauna. Meestal in 
de kerstvakantie: even lekker ontspannen na alle druk-
ke feestdagen. Urenlang genieten van het Turkse stoom-
bad, de stiltesauna en de infraroodcabine. We lagen 
ook altijd een kwartiertje in een zonnekanon voor een 
zomers kleurtje zo midden in de grauwe winter. En ter-
wijl mijn man nog een extra rondje sauna deed, ver-
wende ik mijzelf met een relaxte gezichtsbehandeling.
Nadat ik borstkanker kreeg, ben ik niet meer in een 
sauna geweest. Ik ben bang dat de lymfoedeemklachten 
in mijn arm zullen verergeren door de hitte. Mede 
dankzij de driewekelijkse lymfedrainagetherapie is er 
een wankel evenwicht ontstaan, dat ik graag wil be-
houden. Bovendien mag ik met mijn bestraalde huid 
ook nooit meer onder de zonnebank.
Maar als ik eerlijk ben, is het grootste probleem eigen-
lijk dat ik het eng vind om met één borst in de sauna 
rond te lopen. Ik durf gewoon niet. Ik wil niet dat men-
sen geschrokken naar me zullen kijken, ik wil geen 
meewarige blikken. 
Toch komt er na twee jaar een moment dat de zin in 
sauna het wint van de angst. We gaan gewoon. Ik ben 
zenuwachtig en twijfel of ik me wel op mijn gemak zal 
voelen. Maar ik sta al in de kleedkamer en kan niet 
meer terug.
In het begin blijf ik angstvallig dicht in de buurt van 
mijn man. Maar na een uurtje ben ik helemaal op mijn 
gemak: niemand durft lang naar me te kijken. Ik lijk 
wel onzichtbaar, heerlijk!

Reageren? Mail naar redactie@borstkanker.nl

over Esther 
Esther Smid (1968) is freelance 

journalist en eindredacteur. In 

2008 kreeg ze op 40-jarige leeftijd 

borstkanker. Na alle behandelingen 

maakte ze samen met haar 

tweelingdochters een informatief 

kinderboek: Gewoon Pech als je 

moeder borstkanker heeft. In deze 

column beschrijft ze hoe ze het 

gewone leven weer oppakt en welke 

invloed borstkanker daar nog op heeft.

Een goed gevoel en houvast
 

Beter inzicht in het verloop van je (ziekte)proces en meeden-
ken over je behandelingen, als jij dat wilt, geeft vaak een 
goed gevoel. Het kan zelfs bijdragen aan een beter herstel, 
wijst onderzoek uit. We noemen dat zelfmanagement.

zelfmanagement, wat kan ik daarmee?
Die vraag komt vaak binnen bij Borstkankervereniging 
Nederland. Wanneer je borstkanker hebt of (mogelijk) er-
felijk belast bent, komt er veel op je af en ‘moet’ je al zo 
veel. Moet je dan ook nog zelf gaan bepalen welke be-
handelingen je krijgt en waar? Moet je altijd en overal zelf 
achteraan, steeds alert zijn? Nee. Met zelfmanagement 
bedoelen wij vooral dat je stilstaat bij wat voor jou be-
langrijk is rond je behandeling. En dat je daarover praat. 
Met je naasten en met je behandelaars. 
BVN merkt dat veel mensen het prettig vinden om na 
de eerste schrik de touwtjes weer in handen te nemen. 
Zoals Liesbeth: ‘Het gaf mij een gevoel van controle en 
houvast om op onderzoek uit te gaan in een periode van 
grote onzekerheid.’

zelfmanagement en B-bewust
Vanuit de gedachte dat zelfmanagement je kracht geeft, is 
BVN gestart met de serie B-bewust. Naast praktische (medi-
sche) informatie over borstkanker en erfelijke belasting biedt 
de serie ook checklists en voorlichtingsfilmpjes over verschil-
lende thema’s. Die zorgen ervoor dat je goed voorbereid 
de gesprekken in het ziekenhuis ingaat. Met een checklist 
bijvoorbeeld, bepaal je van te voren welke vragen je wilt 
stellen en krijg je tips om zo veel mogelijk uit het gesprek te 
halen. De serie B-bewust is nog volop in ontwikkeling. De 
resultaten kun je volgen op www.borstkanker.nl/b_bewust.

Wat is al beschikbaar?
In de serie B-bewust zijn al twee checklists verschenen: De 
checklist Uitgezaaide borstkanker en de checklist Erfelijke en 
familiaire borst- en eierstokkanker. Over deze twee thema’s 
verschijnen in december ook voorlichtingsfilmpjes. De online 
(medische) informatie daarbij wordt in de eerste helft van 
2013 gepubliceerd. In 2013 en 2014 worden er checklists en 
voorlichtingsfilmpjes gemaakt over 10 andere thema’s. Deze 
thema’s zijn nog niet ingevuld.

Mail ons je idee

De thema’s van B-bewust moeten aansluiten bij wat mensen met 

borstkanker of (mogelijke) erfelijke belasting bezighoudt. Mail 

daarom jouw ideeën voor thema’s voor de nog te ontwikkelen 

checklists en filmpjes naar b-bewust@borstkanker.nl. 

B van Borstkankervereniging Nederland 



dubbelportret
Vertel je ’t iedereen…
of niemand? Tekst: Sara van Gorp

Foto's: Martijn de Vries

‘Ik weet nog steeds 
niet of ik het goede 

heb gedaan, 
misschien heb ik het 

mezelf wel heel 
moeilijk gemaakt’
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naam Karin van Dijk* 
leeftijd 50 jaar
Vertelde alleen haar man,  
familie en beste vriendin dat ze 
borst kanker had

‘Toen ik dertien jaar geleden ziek werd, was 
het voor mij makkelijker om het alleen in 
heel kleine kring te vertellen. Mijn man wist 
het, mijn familie en mijn beste vriendin. Ik 
wilde geen medelijden, ik wilde blijven wie ik 
was. Het is een ziekte waarvan je bij het be-
gin al weet dat je er lang mee bezig bent. Ik 
wilde er niet continu mee geconfronteerd 
worden door vragen van anderen. Ik had het 
moeilijk genoeg met mezelf. Als mensen me 
vroegen hoe het met me ging, dan zei ik 
‘goed’. Daarmee loog ik ook een beetje te-
gen mezelf, het hielp mij om te doen alsof 
het goed met me ging. Destijds ben ik heel 
boos geweest omdat mijn ouders het aan 
vrienden hadden verteld. Ik vond dat ze mijn 
wens niet respecteerden, achteraf was dat 
natuurlijk niet fair.

Ja, het was soms heel eenzaam, abso-
luut. Maar al had ik het aan honderd man 
verteld, dan nog had ik het in m’n eentje 
moeten doen. Het is een heel nare, een-
zame ziekte, ondanks de geweldige steun 
die ik van mijn man heb gekregen. Hem 
heb ik wel belast met mijn keuze om het 
aan bijna niemand te vertellen. Mijn 
schoonfamilie wist het, maar verder kon 
hij aan bijna niemand steun vragen. Hij 
heeft het mij helemaal op mijn manier la-
ten doen, voor mij was dat heel prettig, ik 
voelde me gesteund.

Misschien zou ik er wel opener over zijn 
als het me nu zou overkomen. Omdat ik 
wel voel dat het fijn kan zijn om de hand 
aan te pakken die iemand naar je uitsteekt. 
Bovendien: nu hebben wij een dochter van 
elf, daardoor zou ik het niet meer kunnen 
verzwijgen voor de buitenwereld. 

Ook al vertel ik het nog steeds niet aan 
Jan en alleman, ik vind het nu niet moeilijk 
meer om erover te praten, het ergste is 
eraf voor mij. Op dat moment was het zo’n 
verdriet dat ik het niet wilde en kon delen. 
Ik weet nog steeds niet of ik het goede heb 
gedaan, misschien heb ik het mezelf wel 
heel moeilijk gemaakt.’

(*De naam van de geïnterviewde is 
gefingeerd en bekend bij de redactie)
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naam Lara Jonkers
leeftijd 43 jaar
Wil meer aandacht voor 
borstkanker en is er heel open over

‘Iedereen mocht het meteen weten toen ik 
bijna vier jaar geleden borstkanker kreeg. Ik 
heb zelfs aan een paar vriendinnen ge-
vraagd of zij het weer aan anderen wilden 
vertellen. Hoe meer mensen het weten, hoe 
beter het is, zo voelde ik dat. Als ik het alleen 
had moeten doen, was het servies door de 
kamer gevlogen. Ik ben iemand met het hart 
op de tong.  

Ik gebruik het woord kanker het liefst tien 
keer in een zin – om vooral het taboe te 
doorbreken. Op een gegeven moment 
noemde ik het ‘takkekanker’. Kanker vond 
ik nog te ‘aardig’. Op mijn blog schreef ik: 
“Kom maar op takkekanker, I’m going to 
beat you.” Toen de taxichauffeur me kwam 
halen voor een van mijn drieëndertig be-
stralingen dacht hij dat mijn moeder de pa-
tiënt was. Ik had me helemaal opgedoft 
zoals ik altijd deed; de hoogste hakken, de 
mooiste jurk, lekker opgemaakt. “Nee”, zei 
ik tegen hem, “Ik ben hier het kankerwijf.”

Ongemakkelijk vinden mensen het, con-
fronterend. Soms denk ik dat het egocen-
trisch is om er zo bot over te praten, mensen 
schrikken. Maar mij helpt het om het uit te 
spreken, om het weg te lachen ook. Ik hou 
wel van aandacht. Op feesten en borrels 
heb ik m’n kale kop laten zien. Daar kreeg ik 
complimenten over van vrienden, omdat 
mijn optreden drempelverlagend werkt. Ik 
wil het toegankelijk maken en het relative-
ren. Daarom ben ik – naast actief BVN-lid – 
ook ambassadeur van Pink Ribbon gewor-
den. Want hoe meer aandacht voor 
borstkanker, hoe meer mensen zichzelf tijdig 
onderzoeken. 

Mijn zoontje was net drie en mijn dochter 
was vijfenhalf toen ik de diagnose kreeg. 
Eerlijkheid duurt het langst, vind ik, ook naar 
de kinderen. Ik heb ze de tumor laten voe-
len. We hebben met z’n vieren in bad m’n 
hoofd kaalgeschoren. “Oh mam, nou ben je 
net een bloot visje”, zei m’n dochter. We heb-
ben de bestralingen op vrijdag tot familie-
dag gebombardeerd. Dan gingen we met 
z’n vieren en reden aansluitend naar zee of 
een hotelletje. Maar ondanks alle liefde en 
aandacht, wijntjes en sushi met vriendinnen, 
moet je uiteindelijk toch zelf dealen met deze 
ziekte. Mensen om me heen verzachten de 
wond, maar de wond, die blijft.’  

‘Hoe meer mensen het 
weten, hoe beter het 
is, zo voelde ik dat’

dubbelportret
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B-richten

• —Everolimus biedt kans bij uitgezaaide 
borstkanker
De Europese Commissie heeft afgelopen zomer goedkeuring 
gegeven voor het middel everolimus (merknaam ‘Afinitor’), 
een baanbrekende ontwikkeling  omdat het middel borstkan-
kerpatiënten met uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker 
een mogelijkheid biedt om langer door te gaan met de hor-
moonbehandeling. Belastende vervolgbehandeling met chemo-
therapie kan hierdoor langer uitgesteld worden.
Everolimus is op dit moment alleen nog in het kader van een 
‘Early Access Programma’ (EAP) in veertig van de honderd 
Nederlandse ziekenhuizen in onderzoeksverband verkrijgbaar. 
In deze studie kunnen patiënten met borstkanker, die hiervoor 
door hun arts als geschikt zijn beoordeeld, behandeld worden 
met dit nieuwe geneesmiddel. Een lijst met de ziekenhuizen die 
op dit moment deelnemen staat op www.borstkanker.nl. 

• —Borstkanker bij mannen genetisch 
anders
Borstkanker bij mannen verschilt van borstkanker bij vrouwen 
op eiwit- en genetisch niveau. UMC Utrecht-onderzoeker Ro-
bert Kornegoor ontdekte bij mannelijke borstkankerpatiënten 
verschillende genen, onder meer de progesteronreceptoren 
p53, HIF-1a en CCND1, die een voorspellende waarde hebben 
voor het optreden van borstkanker bij mannen.
De onderzoeksbevindingen van Kornegoor tonen aan dat thera-
pieën die werken bij vrouwen niet per se geschikt zijn voor man-
nen. Nieuwe behandelingen zullen dus moeten worden onder-
zocht bij mannelijke borstkankerpatiënten. Het UMC Utrecht is 
het enige Nederlandse ziekenhuis met een onderzoeksprogram-
ma en een spreekuur voor borstkanker bij mannen.

• —Nieuwe vorm van radiotherapie 
Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is gestart met een nieuwe 
behandeling van borstkanker. Al tijdens de operatie wordt na ver-
wijdering van de tumor het aangedane gebied eenmalig bestraald. 
Deze Intra Operatieve Radiotherapie (IORT) vervangt voor een 
deel van de patiënten langdurige bestraling bij borstkanker. De be-
straling duurt slechts één minuut en maakt tientallen belastende 
bezoeken aan het ziekenhuis voor radiotherapeutische nabehan-
deling overbodig. Ook wordt de borstpijn na de operatie tot een 

minimum teruggebracht en is er geen sprake meer van huidveran-
deringen en bindweefselvorming, klachten die bij de reguliere be-
handelingen met intensieve bestraling dikwijls optreden.
Oncologisch chirurg Gerard Nieuwenhuijzen waarschuwt dat 
de therapie niet geschikt is voor alle vrouwen met borstkanker. 
‘Alleen patiënten ouder dan 60 jaar bij wie de tumor kleiner is 
dan 2 centimeter en die gevoelig zijn voor vrouwelijke hormo-
nen komen in aanmerking.’ Bij uitzaaiingen in de lymfklieren 
en aanwijzingen van tumorgroei op andere plaatsen, wordt 
deze therapie niet toegepast. Bij jonge(re) patiënten is deze be-
handeling niet effectief vanwege het type tumor, dat in deze 
groep vaak agressief is, waardoor wordt gekozen om na de 
verwijdering de gehele borst een aantal weken te bestralen. 

• —Röntgenonderzoek borstkas op  
jonge leeftijd riskant voor vrouwen met 
een BRCA-mutatie
Uit een uitgebreid onderzoek blijkt dat BRCA1/2-mutatie-
draagsters een anderhalf tot bijna tweemaal zo grote kans heb-
ben op borstkanker als zij vóór hun dertigste röntgenonder-
zoek van de borstkas zoals röntgenfoto’s, mammogrammen en 
CT-scans hebben ondergaan, in vergelijking tot BRCA1/2-mu-
tatiedraagsters bij wie dit niet of pas na hun dertigste is ge-
beurd. Dat rapporteren onderzoekers van het Nederlands Kan-
ker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in de online 
British Medical Journal. Uit ander onderzoek is bekend dat 
vrouwen die geen BRCA1/2-mutatiedraagsters zijn geen ver-
hoogd risico op borstkanker hebben na dit soort blootstellin-
gen. Conform de Nederlandse richtlijn worden jonge 
BRCA1/2-mutatiedraagsters al geruime tijd niet meer stan-
daard met mammogrammen, maar door middel van MRI ge-
screend, waarbij  geen röntgenstraling gebruikt wordt. 

• —Doe mee aan de Hebon-studie
De Hebon-studie beoogt betere advisering en zorg voor mensen 
met een verhoogd risico op borst-en/of eierstokkanker. Door meer 
inzicht in de oorzaken van kanker (genetisch en door leefgewoon-
ten) kunnen de risico-inschatting en de preventieadviezen worden 
verbeterd. De onderzoekers willen ook dat de kankerbehandeling 
beter op het individu kan worden afgestemd. Tussen oktober en 
december 2012 kregen vrouwen die zich ooit hebben laten testen 

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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op een BRCA1/2-mutatie een uitnodiging voor deelname. Begin 
2013 volgen de mannen. Je kunt meedoen zonder ziekenhuisbe-
zoek, door het invullen van een vragenlijst en een deelnemersver-
klaring. Ook als je je niet zelf hebt laten testen kun je via een getest 
familielid meedoen. Meer informatie op www.hebon.nl

• —Onderzoek: behandeling met  
ultrageluid
Het UMC Utrecht onderzoekt in samenwerking met Philips 
een nieuwe behandeling voor borstkanker met behulp van ul-
trageluid en een MRI-scan. Bij deze nieuwe behandeling verhit 
ultrageluid borsttumoren tot een temperatuur van zestig tot 
negentig graden. Tumorcellen sterven daardoor af en worden 
door het lichaam opgeruimd. Via de gelijktijdige MRI-scan 
kunnen artsen de temperatuur in de gaten houden en de plaats 
van de tumor bepalen. De ultrageluidbehandeling is naar ver-
wachting minder ingrijpend dan een operatie. Patiënten kun-
nen op dezelfde dag weer naar huis en de behandeling kan on-
der lokale verdoving plaatsvinden. Het is daarom ook een 
geschikte methode voor patiënten die geen narcose mogen krij-
gen of gezien hun leeftijd geen operatie meer willen.
In de eerste fase van het onderzoek wordt de beeldkwaliteit van 
het systeem, de veiligheid en de nauwkeurigheid van de techniek 
onderzocht. Vanaf nu worden in een wetenschappelijk onder-
zoek vrouwen met borstkanker via ultrageluid behandeld. Daar-
na wordt alsnog een gewone operatie uitgevoerd, om zo de 
nauwkeurigheid van de behandeling te controleren.

• —Meerwaarde 3D-echografie bij  
borstkankeronderzoek
3D-echografie geeft nagenoeg even vaak als een MRI-scan cor-
rect aan of er sprake is van een tumor in de borst en er is min-
der vaak sprake van vals alarm. Bredere toepassing van 3D-
echografie kan het aantal onnodige puncties dus verminderen 
en onnodige onrust bij vrouwen voorkomen. Dit blijkt uit on-
derzoek van radioloog dr. Matthieu Rutten en arts in opleiding 
Mathijn de Jong van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Bij een 3D-
echografie worden borstafwijkingen minder gemakkelijk over 
het hoofd gezien doordat drie automatisch vervaardigde scans 
elke centimeter van de borst afbeelden. 
Hoewel MRI heel gevoelig is voor de weergave van tumoren, 
blijkt in de praktijk dat het onderscheid tussen goed- en kwaad-
aardigheid van een tumor niet altijd goed te maken is. 
3D-echografie zou dus ook veel kunnen betekenen in het lande-
lijke screeningsonderzoek naar borstkanker, omdat zowel fout-
positieve als fout-negatieve bevindingen minder vaak voorko-
men. 3D-echografie werkt bovendien beter bij vrouwen met een 
dichte tot zeer dichte borstweefselstructuur, wat een uitkomst 
kan zijn voor deze groep, die een vier tot zes keer zo grote kans 
heeft op borstkanker. In samenwerking met andere ziekenhuizen 
is vervolgonderzoek in voorbereiding om de meerwaarde van de 
3D-echo ten opzichte van de MRI te bewijzen. 

B-lachelijk
door Willem Ritstier

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

Je hebt een afwijking in je borst 
ontdekt of deze kwam aan het licht 
bij het bevolkingsonderzoek. Dit 
artikel beschrijft welke onderzoeken 
nodig zijn om vast te stellen of de 
afwijking kwaadaardig of 
goedaardig is. Is de afwijking 
kwaadaardig, dan is ook belangrijk 
dat je weet om welk type 
borstkanker het gaat. De diagnose 
is de basis voor je behandelplan. 

Tekst: Lilian Rippe, met medewerking van  
drs. Inge-Marie Obdeijn en dr. Jelle Wesseling 
Foto: Anneke Hymmen & Arron Bryan/JC Black Label
Illustraties: Deborah van der Schaaf, BVN

O
ntdek je een afwijking in je borst dan ligt 
het voor de hand dat je je huisarts bezoekt. 
Omdat vrijwel altijd nader onderzoek 
gewenst is, verwijst de huisarts je door naar 
een polikliniek voor borstkanker: de mam-

mapoli. Een mammapoli bestaat uit een team van des-
kundigen, gespecialiseerd in de diagnose en behandeling 
van borstkanker. Een verwijzingsadvies naar de mam-
mapoli krijg je ook wanneer op de mammografie bij het 
bevolkingsonderzoek iets afwijkends is gezien. En ook 
wanneer je als man iets afwijkends in je borst voelt. 

Voordat je kiest naar welk ziekenhuis je gaat, is het goed 
om na te denken wat je belangrijk vindt bij onderzoek 
en eventuele behandeling van borstkanker. Met behulp 
van de online Monitor Borstkankerzorg van BVN (zie 
www.borstkanker.nl/monitor_borstkankerzorg) kun je 
kiezen welk ziekenhuis het beste bij je wensen past, ook 
waar het gaat om diagnose, bijvoorbeeld of de uitslagen 
van alle onderzoeken op dezelfde dag bekend zijn. Elk 
onderzoek naar borstkanker wordt uitgevoerd volgens 
de richtlijn Mammacarcinoom van het Nationaal Borst-
kanker Overleg Nederland (NABON). Deze richtlijn 
geeft ziekenhuizen op sommige punten ruimte voor 
eigen invulling. Dat betekent dat er kleine verschillen 
kunnen bestaan in het behandeltraject. 

10     B Het blad over borstkanker
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2. Beeldonderzoek
Na het lichamelijk onderzoek volgen onderzoeken die 
een beeld moeten geven van de afwijking: een mam-
mografie en/of een echografie. Soms ook een MRI. 

mammografie
Een mammografie is een röntgenfoto van de borst. Je 
borst wordt tussen twee plexiglasplaten van de mam-
mografieapparatuur geplaatst. De druk van de platen 
op de borst zorgt ervoor dat het borstklierweefsel 
wordt uitgespreid waardoor de foto beter te beoorde-
len is. Bovendien is minder straling nodig als de borst 
is platgedrukt. Door de druk van de platen kan het 
onderzoek pijnlijk zijn. 

Wat zie je op een mammografie?
Er worden twee foto’s gemaakt die de borst en tepel 
zichtbaar maken met borstklierweefsel, bindweefsel 
en vetweefsel en een gedeelte van de oksel met een 
gedeelte van de borstspier. Afwijkingen die de foto’s 
laten zien zijn: een massa (goedaardige cyste, een goed-
aardige afwijking of een kwaadaardige tumor) of (zeer 
kleine) verkalkingen. Verdachte kalkspatjes kunnen 
duiden op een voorstadium van kanker (DCIS, zie 
pagina 24 in deze B, red.), kanker of een onschuldige 
afwijking. De radioloog beoordeelt de opnames en 
spreekt zich uit over de mate van verdenking op borst-
kanker. Ook geeft de radioloog advies over eventuele 
vervolgonderzoeken.

Wanneer een mammografie? 
Bij vrouwen boven de dertig jaar wordt altijd een mam-
mografie gemaakt. Ook bij mannen wordt een mam-
mografie gemaakt. Bestaan er al mammografieën van 
je, dan vergelijkt de radioloog deze met de nieuwe 
foto’s om eventuele veranderingen te zien. Is er al een 
mammografie van het bevolkingsonderzoek, dan 
bekijkt de radioloog deze en besluit op grond daarvan 
eventueel tot aanvullende opnames. Jongere vrouwen 
hebben vaak meer en dichter borstklierweefsel waar-
door het kan voorkomen dat een tumor wel te voelen 
is, maar niet te zien op de mammografie. Als je jonger 
bent dan dertig jaar, zwanger bent of  borstvoeding 
geeft, wordt daarom eerst een echografie gemaakt en, 
zo nodig, daarna alsnog een mammografie. Bij vrou-
wen in de menopauze komt dicht borstweefsel ook 
voor, maar minder vaak. 

echografie
Echografie is een niet belastend onderzoek met behulp 
van hoogfrequente geluidsgolven. De weerkaatsing 
(echo) van de geluidsgolven maakt organen en/of weef-
sels zichtbaar op het beeldscherm. Dat gebeurt via een 
kleine scanner die de radioloog over de huid beweegt. 

triple diagnostiek
Om vast te stellen of je al dan niet borstkanker hebt, 
zijn drie soorten onderzoek nodig: lichamelijk onder-
zoek, beeldonderzoek en cel- en/of weefselonderzoek. 
Dit heet triple diagnostiek. Triple diagnostiek geldt ook 
voor mannen. Normaal gesproken vinden alle onder-
zoeken op één dag plaats en krijg je aan het einde van 
de dag de uitslag. Wanneer een biopsie (zie verderop in 
de tekst) wordt verricht, heb je na twee tot vijf werkda-
gen de uitslag. Mammografie en echografie vullen 
elkaar aan. De radioloog en patholoog controleren 
samen of de diagnose van de cellen of het weefsel past 
bij dat wat te zien is op de mammografie of echografie.

1. Lichamelijk onderzoek
Op de mammapoli heb je eerst een gesprek met een 
specialist (chirurg, radioloog of nurse practitioner). 
Deze stelt je vragen over je klachten en brengt je ziek-
tegeschiedenis in kaart. Als in jouw familie borst- en/
of eierstokkanker vaak of al op jonge leeftijd voorkomt, 
meld dit dan. Het is van groot belang voor de behande-
ling dat je weet of er sprake is van erfelijke of famili-
aire belasting. Tijdens dit eerste consult onderzoekt de 
specialist je borsten op afwijkingen. Ook onderzoekt 
hij de oksel en het gebied rondom het sleutelbeen op 
aanwezigheid van eventuele vergrote lymfklieren.

Deborah van der Schaaf over haar illustratie:
Bij borstonderzoek denk ik aan de cirkelvormige 
beweging die je kunt maken om te checken of er 
geen knobbeltjes zitten. Met een spirograaf, een 
tekenapparaat, kun je grafische cirkelbewegingen 
maken, wiskundige patronen. Dat heb ik gedaan, óp  
de foto van een persoon.

Erfelijke of familiaire belasting 
Als de familiegeschiedenis daar aanleiding toe geeft 
word je verwezen naar een polikliniek voor klinische 
genetica. Als DNA-onderzoek aantoont dat sprake is 
van een genetische mutatie in het BRCA1- of BRCA2-
gen (bij circa acht procent van de families bij wie 
DNA-onderzoek wordt gedaan), is het risico dat je 
borst- of eierstokkanker krijgt sterk verhoogd. Het 
risico bij familiare belasting (wanneer geen genmuta-
tie is aangetoond maar bij stamboomonderzoek wel 
een verhoogd risico naar voren komt) is veel lager dan 
de risico’s die bij een BRCA1 of 2-mutatie horen. Hoe 
hoog, hangt af van de familiegeschiedenis. 

de medische les 
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Op het beeldscherm is een vast gezwel goed te onder-
scheiden van een cyste. Het onderzoek is pijnloos en 
er komt geen röntgenstraling aan te pas. Met echogra-
fie kunnen de borsten en de oksel worden onderzocht, 
ook bij mannen.
Behalve dat echografisch onderzoek aanvullende infor-
matie geeft over de aard van de afwijking, is het ook 
mogelijk om echogeleid een punctie of biopsie te ver-
richten (zie verderop in dit artikel).
 
Wanneer een echografie?
Bij een voelbare afwijking in een van je borsten of als 
op een mammografie een massa zichtbaar is, is echo-
grafisch onderzoek de volgende stap. Het vindt aanslui-
tend plaats op de mammografie en wordt verricht door 
de radioloog die ook de mammografie beoordeeld heeft. 
Echografie kan ook plaatsvinden naar aanleiding van 
een gesignaleerde afwijking bij een MRI-onderzoek van 
de borsten.
Als je jonger bent dan dertig jaar, zwanger bent, of 
borstvoeding geeft, dan wordt eerst een echografie 
gemaakt en, zo nodig, daarna alsnog een mammografie. 

mri
MRI (Magnetic Resonance Imaging) kan tumoren in 
beeld brengen die met andere beeldonderzoeken niet 
te zien zijn. Ook is bij sommige tumoren de grootte 
van de tumor veel beter vast te stellen met MRI. Een 
MRI is een onderzoek waarbij door middel van radio-
frequente golven (dus geen röntgenstraling) in een 
elektromagnetisch veld een scan van de borst wordt 
gemaakt. Via een infuus in je arm wordt tijdens het 
onderzoek contrastvloeistof ingespoten om verschil te 
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kunnen zien tussen tumorweefsel en borstklierweefsel. 
Een tumor neemt veel contrastvloeistof op, gezond 
weefsel meestal maar weinig. 

Wanneer een mri-onderzoek?
Een MRI-onderzoek wordt gedaan voorafgaand aan 
de operatie bij vrouwen die een borstsparende operatie 
wensen en bij wie de omvang en plaats van de tumor 
op de mammografie en echografie onvoldoende dui-
delijk zijn. Een MRI brengt de omvang en locatie van 
de tumor goed in beeld en geeft de chirurg de infor-
matie die hij nodig heeft om de gewenste behandeling 
te kunnen uitvoeren. Een andere reden voor MRI-
onderzoek is screening. BRCA1- en BRCA2-genmuta-
tiedragers en hun nog niet geteste eerstegraads 
familieleden komen in aanmerking voor jaarlijkse 
screening met mammografie en MRI. Vrouwen met 
een verhoogde familiaire belasting maar zonder gen-
mutatie komen niet in aanmerking voor screening met 
MRI omdat dit niet kosteneffectief is.

Bi-rads classificatie
Nederlandse radiologen beoordelen alle beeldvorming 
van de borst (mammografie, echografie en MRI) volgens 
een internationale classificatie: Breast Imaging Repor-
ting And Data System (BI-RADS). Ze geven een cijfer 
van 0 tot 6 met oplopende verdenking op een kwaad-
aardige tumor. De radioloog geeft één eindclassificatie 
voor alle beeldonderzoeken die hebben plaatsgevonden.

Dr. Jelle Wesseling is patholoog aan het Nederlands 
Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis 

a. bind- en vetwefsel
b. rib
c. melkklier 
d. tumor
e. borstspier
f. melkgang
g. tepel

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Opbouw van de borst

Een borst bestaat voornamelijk uit melkklieren en bind- en 
vetweefsel.  Het melkkierweefsel bestaat uit klierkwabben 
en een vertakt gangenstelsel. Het vetweefsel bevindt zich 
tussen het bindweefsel en het klierweefsel in.
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3. Cel- en/of weefselonderzoek
Lichamelijk onderzoek en de resultaten van het beeld-
onderzoek samen geven meestal een goede indruk of 
het gaat om een goedaardige of kwaadaardige afwij-
king. Om de diagnose met zekerheid te stellen, is 
altijd cel- en/of weefselonderzoek nodig. Afhankelijk 
van wat zichtbaar is op de beelden, bepaalt de radio-
loog of een punctie (om cellen te verkrijgen) of biop-
sie (om weefsel te verkrijgen) verricht moet worden. 
De patholoog die het materiaal uit je borst onder-
zoekt, beantwoordt de vraag of de afwijking goed-
aardig of kwaadaardig is en onderzoekt wat de 
tumorkenmerken zijn. 

punctie
Een punctie vindt veelal plaats bij een afwijking in de 
borst die als massa zichtbaar is op de mammografie. 
Met een dunne naald worden uit het afwijkende gebied 
in de borst cellen opgezogen voor pathologisch onder-
zoek. De radioloog doet dit met behulp van echografie. 
Zowel afwijking als naald zijn goed zichtbaar zodat 
hij op de juiste plaats cellen kan wegnemen. Hoewel 
het onderzoek even pijnlijk kan zijn, is het in ervaren 
handen een snelle en betrouwbare methode. In negen-
tig procent van de gevallen is bij microscopisch onder-
zoek te zien of het om kwaadaardige of goedaardige 
cellen gaat. De uitslag van een punctie kan binnen een 
half uur bekend zijn. Soms wordt net naast de tumor 
geprikt of zijn de cellen moeilijk te beoordelen. In dat 
geval is het nodig nogmaals te puncteren óf een biop-
sie te verrichten.

Biopsie
Bij een biopsie worden met behulp van een dikke hol-
le naald uit een afwijking reepjes weefsel weggenomen 
voor microscopisch onderzoek. De ingreep gebeurt 
altijd onder plaatselijke verdoving. Biopteren gebeurt 
echogeleid of röntgengeleid. Bij echogeleid biopteren 
zijn zowel de afwijking als de naald goed zichtbaar en 
kan de radioloog op de juiste plaats weefselreepjes 
wegnemen. Röntgengeleid biopteren gebeurt als de 
afwijking (meestal kleine verkalkingen) niet met echo-
grafie zichtbaar is. Een röntgengeleide biopsie duurt 
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wat langer dan een echogeleide. Met behulp van digi-
tale röntgenbeelden wordt een dikke, holle naald com-
putergestuurd nauwkeurig tot in de afwijking gebracht 
en worden reepjes weefsel weggenomen. Het duurt 
twee tot maximaal vijf werkdagen voordat de uitslag 
van het weefselonderzoek bekend is. 

klein risico
Bij een punctie is de kans op een bloeding heel klein. 
Bij een biopsie is die iets groter met name wanneer je 
bloedverdunners gebruikt. Er wordt wel gedacht dat 
er kwaadaardige cellen ‘versleept’ kunnen worden 
langs het traject waar de naald in het borstweefsel is 
geprikt bij het nemen van een punctie of biopsie. Er 
zijn geen aanwijzingen dat dit daadwerkelijk leidt tot 
uitgroei of verspreiden van tumorcellen. 

uitslag cel-/weefselonderzoek
Het cel-en/of weefselonderzoek geeft uitsluitsel over 
een goedaardige of kwaadaardige afwijking. Bij een 
kwaadaardige tumor onderzoekt de patholoog wat de 
specifieke kenmerken zijn van de tumorcellen. Op dit 
moment wordt er standaard gekeken naar de hormoon-
gevoeligheid van de tumorcellen. Dat wil zeggen: of 
de cellen oestrogeen- en/of progesteronreceptoren heb-
ben. Zo’n zeventig tot tachtig procent van de tumoren 
is hormoongevoelig. Ook wordt gekeken of de tumor-
cellen zogenoemde HER2*-receptoren hebben, wat bij 
circa tien procent het geval is.  Deze tumorkenmerken 
bepalen mede wat de beste behandeling is, namelijk 
met medicijnen waarvoor de tumorcellen gevoelig zijn.

Drs. Inge-Marie Obdeijn is radioloog aan het Erasmus 
Medisch Centrum

* HER 2 is een van de vele eiwitten op het celoppervlak dat werkt 
als een ontvanger voor signalen die de tumorgroei bevorderen.
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pathologisch rapport
De patholoog stelt een pathologisch rapport op van 
de bevindingen. In het rapport staan alle gegevens 
over de tumor die het multidisciplinair team nodig 
heeft voor een behandeladvies op maat. Je kunt je 
arts een kopie van het pathologisch rapport vragen. 
Begrijp je iets niet, vraag de arts dan om toelichting.

onderzoek naar uitzaaiingen
Wanneer bij jou een nieuwe afwijking is vastgesteld 
terwijl je al eerder voor borstkanker bent behandeld, 
doorloop je opnieuw het beschreven diagnosetraject. 
Daarnaast krijg je meer onderzoeken om vast te stel-
len of er sprake is van uitzaaiingen elders in het 
lichaam. Het betreft een botscan, lever-CT-scan of 
echo van de lever (zie echografie) en röntgenfoto van 
de longen. Deze onderzoeken worden ook verricht 
in geval van een zeer grote tumor en uitzaaiingen in 
de lymfklieren, omdat ook dan de kans op uitzaai-
ingen in het lichaam groter is. Enkele gespeciali-
seerde centra maken een PET-scan (positron emissie 
tomografie) om eventuele uitzaaiingen zichtbaar te 
maken als het met de CT- of MRI-scan niet lukt de 
plaats van een uitzaaiing te vinden, terwijl overige 
diagnostiek wel op kanker wijst.  Bij een PET-scan 
wordt van tevoren een kleine hoeveelheid radioac-
tieve suiker in het bloed gespoten. Die concentreert 
zich vervolgens op de plekken waar de kankercellen 
zitten. De radioactiviteit is terug te zien op de beel-
den die de scan maakt. 

toekomst: persoonlijk ‘strijdplan’ 
Inmiddels weten we dat er vele soorten borstkanker zijn. 
Maatwerk bij behandeling van borstkanker is daarom 
belangrijk. De oorzaak van kanker is waarschijnlijk een 
opeenstapeling van mutaties in het DNA, waarvan de 
meeste niet erfelijk zijn. Iedere tumor bij iedere kanker-
patiënt heeft weer andere genetische eigenschappen. Daar-
door kunnen mensen heel verschillend reageren op 
standaardmedicijnen. Het zal hopelijk niet lang meer 
duren voordat het op grote schaal mogelijk is de geneti-
sche mutaties per patiënt in kaart te brengen en per per-
soon precies die mix van medicijnen te geven die bij deze 
speciale tumor het meest effectief is. Een persoonlijk 
‘strijdplan’ dus, zodat zware behandelingen die invloed 
hebben op het hele lichaam ook steeds  minder nodig zijn. 
Recent ontving prof. dr. René Bernards (NKI-AVL) de 
Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs van 2 miljoen 
euro voor onderzoek naar kankermedicatie op maat. 
Bernards was tevens hoofdaanvrager van de toegekende 
subsidie (30,7 miljoen euro voor tien jaar) aan het Can-
cer Genomics Centre Netherlands. Het Centrum wil 
onderzoeken waarom de huidige therapieën niet goed 
werken, en op zoek gaan naar nieuwe manieren om  
patiënten effectiever te behandelen. 
Wetenschappers maken gebruik van tumorweefsel. Om 
steeds beter maatwerkbehandeling voor borstkanker te 
realiseren, is het belangrijk van elke tumor weefsel te 
laten invriezen en langdurig op te slaan bij de weefsel-
bank voor onderzoek naar onder andere gevoeligheid 
voor bepaalde medicijnen.  •

Genetisch profiel van  
tumorcellen bepalen 
Op basis van een bepaalde set van zeventig genen is 
de prognose van borstkanker soms beter te voorspel-
len. Door de expressie van deze set genen in jouw 
borstkanker vast te stellen, kan soms een betere 
uitspraak worden gedaan over het risico op uitzaaiin-
gen. Dat maakt het mogelijk de meest geschikte 
therapie te bepalen en zo  bijvoorbeeld onnodige 
chemotherapie te voorkomen. Een van die testen om 
het genetisch profiel van je borstkanker te bepalen is 
de MammaPrint® (Lees meer over Mammaprint in B1, 
pagina 21). Bespreek als de diagnose gesteld is met je 
specialist of zo’n test in jouw geval van toegevoegde 
waarde is. De verwachting is dat binnen tien jaar een 
belangrijk deel van de risico-inschatting op uitzaaiin-
gen en het voorspellen van de meest effectieve 
therapie via dit soort genetische tests verlopen.

Meer informatie 
≥  Borstkankervereniging Nederland heeft een  

top 10 opgesteld voor optimale borstkankerzorg:  
B-optimaal (www.borstkanker.nl/bibliotheek_
bvn/10_punten_van_b_optimaal/1218).

≥  Met behulp van de Monitor Borstkankerzorg kun je 
kiezen welk ziekenhuis het beste bij je wensen past, 
ook waar het gaat om diagnose  
(www.borstkanker.nl/monitor_borstkankerzorg).

≥  Kijk voor meer informatie over individuele behande-
ling van kanker op de website van Center for 
Personalized Cancer Treatment, www.cpct.nl. 

≥  In dit artikel worden onderwerpen genoemd die 
eerder in B zijn behandeld. Lees meer over: 
• Mammaprint in B1, pagina 21 
• Operatie bij borstkanker in B4, pagina 10



Mama is 
een vlinder
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J
eroen van Beekum woont samen met zijn drie 
kinderen in een heuvelachtig dorp in Zuid-Lim-
burg. Naast de voordeur hangt nog altijd het 
naambordje waarop ook de naam van Nicole 

staat. ‘Ik laat dat bewust hangen’, zegt Jeroen, ‘want 
Nicole hoort er gewoon bij.’

Vijfkoppige draak
In december 2007 ontdekte Nicole een knobbeltje in 
haar rechterborst; het bleek borstkanker te zijn. ‘Nicole 
is van de actie’, vertelt Jeroen, ‘ze wilde er zo snel mo-
gelijk van af. Haar behandelplan bestond uit een opera-
tie, zes keer chemo en 25 bestralingen. Onze kinderen 
waren op dat moment 4 en 2 jaar; te klein om te begrij-
pen wat er gebeurde. Het was mooi hoe iedereen ons te 
hulp schoot: zonder hulp van onze omgeving waren we 
die periode nooit doorgekomen.’
Na alle behandelingen leek Nicole schoon te zijn en in 
september 2008 ging het gezin op vakantie. In die week 
werd Nicole plots heel ziek; ze hoestte continu en had 
veel pijn, ze voelde zich alsof ze onder de trein was ge-
komen. Toen vlak daarna een scan werd gemaakt, ble-
ken overal uitzaaiingen te zitten. Jeroen: ‘Ik weet niet of 
de artsen er in geloofden, maar Nicole wilde graag op-
nieuw behandeld worden, om haar leven nog zo lang 
mogelijk te rekken. Ze zei dat ze op zijn minst de twee-
ling nog naar school wilde zien gaan, maar binnen een 
maand overleed ze. Ze had een heel agressieve vorm van 
borstkanker, het was echt een vijfkoppige draak.’

zonder voorbereiding
‘Nicole was het type dat altijd alles regelde, maar rond-
om haar dood hadden we niets geregeld. Ze was gewoon 
niet bezig met doodgaan’, legt Jeroen uit. ‘Ze wilde er 
niet aan toegeven. De dood is ook nooit een gesprekson-
derwerp geweest tussen ons; het ging allemaal zo snel en 
ik was bovendien te druk bezig de boel draaiend te hou-
den. Pas twee jaar na haar overlijden vond ik brieven 
voor de kinderen. Ik weet niet eens wanneer ze die heeft 
geschreven. Misschien ben ik achteraf ook wel blij dat 
we niet van alles hebben besproken. Ik weet bijvoor-
beeld niet wat Nicole precies wilde met de opvoeding; ik 
doe het gewoon zoals ik denk dat het goed is. Soms 
vraag ik me wel eens af welke beslissingen zij zou ne-
men, maar zij heeft van tevoren niks geregisseerd, waar-
door ik me nooit schuldig hoef te voelen.’
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Jeroen van Beekum (38) verloor vier jaar geleden zijn 
vrouw Nicole aan borstkanker. Hij bleef achter met drie 
jonge kinderen: Pieke (inmiddels 8) en de tweeling Puck en 
Miel (inmiddels 6). Hoe kom je als nabestaanden die eerste 
jaren door? En hoe hervind je je evenwicht?

Op aanraden van een rouwdeskundige in het zieken-
huis besloot Jeroen alleen zijn oudste zoon Pieke af-
scheid te laten nemen van zijn overleden moeder, de 
tweeling was daarvoor nog te klein. ‘Pieke gaf zijn 
moeder een afscheidskus’, herinnert Jeroen zich, ‘en 
terwijl we naar buiten liepen vroeg hij: “Krijg ik wel 
weer een nieuwe mama?”’

stilstaan
Een maand na het overlijden van Nicole ging Jeroen 
weer werken. ‘Ik kreeg het benauwd van het kringetje 
mensen om me heen; iedereen bleef maar voorzichtig 
aan me vragen hoe het met me ging, maar ik wilde 
door. Ik moest veel regelen, de zorg voor de kinderen, 
mijn werk. Mijn schoonmoeder en ouders boden aan 
om de kinderen hier thuis op te vangen en dat doen ze 
nog steeds. Dat is heel fijn.
Ik ben altijd een ontzettende binnenvetter geweest. Met 
mijn moeder en een paar goede vrienden kon ik wel pra-
ten, maar die hadden nu hetzelfde verdriet als ik. Een jaar 
lang dacht ik dat alles vanzelf wel zou oplossen. Het was 
alsof ik naar mijn leven keek dat op straat voorbijging, 
terwijl ik zelf achter glas stond en er niet bij kon. Alles 
ging door, maar ik zat ingekapseld in een bubbel.
Na een jaar rennen, merkte ik dat ik steeds sneller geïr-
riteerd raakte, slecht sliep en vaak hoofdpijn had. Ik 

Pieke: ‘Krijg ik wel weer een nieuwe mama?‘

‘Alles ging door, maar ik zat 
ingekapseld in een bubbel’



was boos, vooral op mezelf omdat ik zo negatief rea-
geerde op alles. Ik ging naar de huisarts die mij al veel 
eerder verwacht had en mij doorstuurde naar een psy-
choloog. Vanaf het eerste gesprek raakte deze psycho-
loog mij in mijn ziel. Blijkbaar was dit wat ik nodig 
had: een gesprek met een buitenstaander. Sinds de be-
grafenis had ik niet meer gehuild, maar nu kwam alles 
los. Eindelijk liet ik toe dat ik het best heftig mocht vin-
den wat er gebeurd was. Ik leerde praten en besefte dat 
ik stil moest staan in plaats van doorgaan. Achteraf 
denk ik dat ik veel eerder professionele hulp had moe-
ten inschakelen bij mijn verwerkingsproces, ik had be-
ter naar mezelf moeten luisteren.’

Herinneringen
‘Op haar sterf- en verjaardag herdenken we Nicole sa-
men met de opa’s en oma’s en een paar goede vrienden. 
Maar we praten ook regelmatig over Nicole’, zegt Je-
roen. ‘Puck is er onbewust het meest mee bezig. Ooit 
kwam er een witte vlinder voorbij vliegen en toen zei-
den we: “Dat zal mama wel zijn”. Sindsdien zien we 
vaak vlinders, vooral in de zomer. “Daar heb je d’r 
weer” zeggen de kinderen dan. Laatst vond Puck een 
dode vlinder, die ze bij een foto van Nicole heeft gelegd. 
“Is mama nu echt dood?” vroeg ze.’
Boven de bank in de woonkamer hangt een schilderij 
van een bevriende kunstenares. ‘Eerst hing hier een gro-
te foto van Nicole en de kinderen’, legt Jeroen uit. ‘De 
foto was genomen op het strand tijdens onze laatste va-
kantie. Een mooie herinnering, maar ik kon de dage-
lijkse confrontatie met die foto niet meer aan. Ik heb die 
vriendin uitgelegd wat die foto voor mij betekent en zij 
heeft dat als inspiratie gebruikt voor een schilderij, 
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waarin ze de kleuren van de foto heeft gebruikt, en het 
blauw van de zee. Voor mij betekent dit schilderij heel 
veel; het is nog steeds een prachtige herinnering, maar 
veel minder concreet en daardoor minder pijnlijk.’
Jeroen heeft nu bijna een jaar een nieuwe vriendin, die 
ook haar partner is verloren aan kanker. In het weekend 
doen de twee gezinnen leuke dingen samen, maar door de 
week heeft ieder zijn eigen leven. Jeroen: ‘Wij hoeven el-
kaar niet veel uit te leggen; we weten dat de herinnering 
voortleeft, we begrijpen elkaars gevoelens. Ik merk dat 
mijn verdriet om Nicole makkelijker te hanteren is nu er 
iemand is die dat volledig begrijpt. Misschien vinden som-
mige mensen het te snel, maar niemand zal daar iets van 
zeggen. Iedereen heeft daar een eigen mening over en dat 
is prima, want die heb ik ook altijd. Maar de enige die 
kan bepalen of het te snel is of juist niet, ben ikzelf.’

‘Nicole en ik hebben niet echt afscheid van elkaar geno-
men’, zegt Jeroen tot slot. ‘In feite neem je ook alleen af-
scheid van haar lichaam. Het voelt voor mij alsof Nicole 
er nog gewoon bij is. Regelmatig krijg ik een ingeving die 
volgens mij van haar komt. Of misschien vind ik het ge-
woon fijn om dat te denken en zo de herinnering in stand 
te houden, dat kan ook. Het is niet belangrijk om te we-
ten hoe dat precies werkt; het voelt goed zo.’  

Jeroen: 'Op haar sterf- en verjaardag herdenken we Nicole 
samen met de opa's en oma's en een paar goede vrienden.'

‘Eindelijk liet ik toe dat ik 
het best heftig mocht vinden 
wat er gebeurd was’
Jeroen van Beekum
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‘Ik was het er helemaal mee eens dat Marijke voor borst-
amputatie koos. Er is maar één ding dat telt, en dat is wat 
Marijke wil, de rest is flauwekul. Ik vond het geen pro-
bleem om in bed te liggen met een vrouw met één borst. 
Ik raakte de plek van het litteken gewoon aan, ook al was 
die plek gevoelloos geworden. Wanneer je bijna 60 bent 
en al 37 jaar bij elkaar bent, speelt seksualiteit een steeds 
minder grote rol. Door borstkanker is onze relatie wel in-
tensiever geworden. We stellen niks meer uit, leven be-
wuster en doen meer samen. In 2009 wilde Marijke een 
reconstructie en kreeg ze weer een mooi decolleté, waar 
ze zich goed bij voelt.
Nu er sprake is van uitzaaiingen, voel ik me machteloos. 
Het is lastig dat ik alleen triviale dingen voor haar kan 
doen. Het liefst zou ik haar genezen, maar dat kan helaas 

niet. Soms wil Marijke even met rust gelaten worden, even 
niet praten. Dan merk ik dat ik niet helemaal kan begrijpen 
wat ze doormaakt. Ondanks mijn steun is ze soms toch al-
leen in haar verwerkingsproces. We praten overal open 
over, ook met anderen, maar ik heb op dit moment nog 
geen behoefte om met iemand de diepte in te gaan. Soms 
komen de emoties als ik alleen in de auto zit op weg naar 
mijn werk. 
Toen we vorig jaar in Las Vegas waren, heb ik Marijke ver-
rast met concertkaartjes voor Gladys Knight. Daar was ze 
al fan van toen ik haar leerde kennen. Marijke wil dat het 
nummer “Hero” bij haar afscheid gedraaid wordt, als blijk 
van waardering voor mijn steun. Het ontroert me dat ze mij 
haar held vindt. Marijke is echt een prachtig mens; in mijn 
ogen is zij de “Hero”.’  

Niks meer 
uitstellen

In december 2007 kreeg zijn vrouw Marijke (62) borstkanker. 
Vorig jaar kwam de ziekte terug en onlangs werd een uitzaaiing van 
borstkanker in de long geconstateerd. Ruud Vorstermans (59): 
‘Ik besef nu dat ze niet meer beter wordt.’

‘Soms 
merk ik 
dat ik niet 
helemaal 
begrijp wat 
Marijke 
doormaakt’
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Wat gebeurt er 
met mijn inkomen 
als ik ziek ben?

T
ot 1996 kende Nederland de Ziektewet. Om ziekte-
verzuim terug te dringen is die wet gefaseerd aan-
gepast. Werkgevers zijn nu verplicht om gedurende 
104 weken loon door te betalen. Veel werkgevers 
hebben daarvoor een verzekering afgesloten. De 

Ziektewet is als vangnet blijven bestaan voor mensen zonder 
vast contract en mensen met een WW-uitkering. 

Loondoorbetaling
Gedurende het eerste jaar dat je ziek bent, ontvang je minimaal 
zeventig procent van je loon, met het wettelijk minimumloon 
als ondergrens. Ook het tweede jaar betaalt je werkgever 
minimaal zeventig procent van het loon door, maar de 
ondergrens vervalt. Als je inkomen onder het wettelijk 
minimum zakt, kun je bij het UWV een toeslag krijgen.
In de meeste CAO’s is afgesproken dat de werkgever het 
eerste jaar niet zeventig procent maar honderd procent door-
betaalt. Sommige sectoren, zoals de horeca, betalen 95 
procent. De schoonmaakbranche betaalt een aanvulling 
afhankelijk van hoe lang iemand in dienst is. Kijk dus altijd 
in je CAO. Heb je geen CAO, vraag dan aan je werkgever wat 
de regels zijn. In het eerste jaar krijg je in elk geval nooit 
minder dan het minimumloon.

Werkgevers kunnen twee wachtdagen toepassen. Over 
deze dagen ontvang je geen loon. Die afspraak moet wel 
schriftelijk vastliggen in een arbeidsovereenkomst, CAO 
of verzuimprotocol. 

Kun je na twee jaar nog niet (volledig) werken, dan bepaalt 
het UWV of je recht hebt op een (aanvullende) arbeidsonge-
schiktheidsuitkering (WIA). Zolang je niet geheel hersteld 
bent, blijf je ziek in het kader van de arbeidsongeschiktheid-
beoordeling. Hoeveel procent je beter of ziek gemeld bent 
is daarbij niet van belang. De WIA-uitkering moet je uiterlijk 
in de 93e week dat je ziek bent aanvragen. Via de werkgever 
of het UWV word je hierop geattendeerd. 

Loonontwikkeling, flexibele beloning en
secundaire arbeidsvoorwaarden
De loondoorbetaling geldt in principe voor alle reguliere 
bestanddelen van je salaris. Staan er in de CAO of arbeids-
overeenkomst afspraken over periodieke salarisverhoging 
of loonindexering, dan heb je daar ook recht op wanneer 
je ziek bent. Hetzelfde geldt voor een eindejaarsuitkering 
of dertiende maand.
Omvat je salaris naast een vast deel ook een flexibel deel 

Wie ziek wordt en niet meer kan werken krijgt maximaal twee jaar loon 
doorbetaald. Maar hoeveel loon krijg je precies? Hoe zit het met bonussen, 
dertiende maand of de auto van de zaak? Welke regels gelden voor 
uitzendkrachten of mensen met een tijdelijk contract? In dit artikel zetten  
we de zaken op een rij.
 
Tekst: Theo Keltjens, met medewerking van Mac Vijn (advocaat arbeidsrecht)
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(prestatieloon of bonus), dan moet ook dit deel worden 
doorbetaald. Wel kan het bedrag worden omgerekend naar 
een gemiddelde.
Anders ligt het wanneer je individuele afspraken hebt ge-
maakt. Is een bonus gerelateerd aan persoonlijk targets en 
kun je deze door je ziekte niet halen, dan hoeft je werkgever 
deze bonus niet te betalen.

Niet doorbetaald worden secundaire arbeidsvoorwaarden 
die het karakter hebben van een onkostenvergoeding of een 
reiskostenvergoeding. Je maakt deze onkosten tijdens je 
ziekte niet en krijgt ze dus ook niet vergoed.

Ingewikkelder ligt het bij een auto van de zaak. Omdat een 
auto van de zaak voor een deel (vaak twintig procent van de 
cataloguswaarde) als belastbaar inkomen wordt gezien, 
komt het recht op gebruik van de auto niet zomaar te verval-
len. Meestal is daarover in de bedrijfsregeling iets opgeno-
men. Moet je de auto inleveren, dan krijg je daarvoor een 
vergoeding, gerelateerd aan de fiscale bijtelling of aan de 
kosten van het openbaar vervoer. Zijn er geen afspraken en 
kom je er met de werkgever niet uit, dan kan de rechter een 
vergoeding vaststellen. Gebruik je de auto alleen voor het 
werk, dan telt deze niet als loon en kan hij zonder vergoeding 
worden opgeëist.

Tijdelijk contract, uitzendwerk
of oproepkracht
Heb je een tijdelijke arbeidsovereenkomst en loopt deze 
tijdens je ziekteperiode af, dan heb je recht op een ziekte-
wetuitkering. Het UWV neemt de loondoorbetaling dan van 
je werkgever over.

Ben je werkzaam als uitzendkracht, dan zijn er twee moge-
lijkheden. Als je regelmatig voor hetzelfde uitzendbureau werkt 
op basis van een vaste arbeidsovereenkomst, dan word je 
loon conform het zogenoemde fasensysteem door het uit-
zendbureau doorbetaald. Hoe langer je werkt, hoe meer 
rechten je opbouwt. De bedragen zijn vastgelegd in de uitzend-
CAO. Werk je zonder vast contract, dan heb je recht op een 
ziektewetuitkering van het UWV. Deze bedraagt standaard 
zeventig procent van het laatst verdiende loon. (noot red.: Op 
4 oktober 2012 is in de Eerste Kamer een wetsvoorstel aange-
nomen dat de rechten voor deze groep ’vangnet’-werknemers 
beperkt en afhankelijk maakt van het arbeidsverleden. De 
nieuwe regeling zal niet eerder ingaan dan 1 januari 2014.) 
Werk je als oproepkracht of op basis van een nul-urencontract, 
dan hangt het van het soort contract af of de werkgever moet 
doorbetalen of dat je kunt terugvallen op de Ziektewet. Het 
gemiddelde loon over de laatste drie maanden bepaalt door-
gaans de hoogte van het doorbetaalde loon of uitgekeerde 
ziektegeld.

Re-integratie, (gedeeltelijke) 
werkhervatting en opzegverbod
De huidige wetgeving stimuleert een snelle werkhervatting. 
Zowel jij als je werkgever hebben de plicht om aan je re-
integratie te werken. Blijf je in gebreke, dan kan de werkge-
ver jou een sanctie opleggen. Blijft je werkgever in gebreke, 
dan kan het UWV besluiten dat je werkgever nog een jaar 
langer het loon moet blijven doorbetalen. 

Zit je in het tweede ziektejaar en ga je gedeeltelijk weer aan 
het werk, dan krijg je in principe weer je volle loon voor de 
uren die je werkt. Dat geldt niet wanneer je op therapeutische 
basis weer begint en (nog) niet alle werkzaamheden die bij 
je eigen functie horen kunt verrichten. Dan blijf je in principe 
onder de ziekteregeling vallen. Val je nadat je honderd pro-
cent beter gemeld bent binnen vier weken opnieuw (ziek) 
uit, dan wordt dit bij de vorige ziekteperiode gerekend en 
telt de twee jaar loondoorbetaling gewoon door. Is er meer 
dan een maand verstreken, dan start in principe een nieuwe 
periode van twee jaar.

Tijdens de eerste twee jaar van je ziekte geldt voor de werk-
gever een opzegverbod. Je kunt dus niet wegens ziekte wor-
den ontslagen. Een uitzondering geldt als je je niet aan de 
voorschriften van de werkgever houdt, dan vervalt het opzeg-
verbod. Verder kan je werkgever, ook bij ziekte, de kanton-
rechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden als er 
bedrijfseconomische redenen zijn voor een ontslag.  

Informatie voor ondernemers
De overheid beschouwt het als een verantwoordelijkheid van 

zzp’ers en andere ondernemers te zorgen voor een eigen 

inkomen en in te schatten welke risico’s zij lopen. Ook waar 

het arbeidsongeschiktheid betreft. 

Zie voor meer informatie www.rijksoverheid.nl, trefwoord 

‘sociale zekerheid voor zelfstandigen’.

Algemene informatie over 
loondoorbetaling bij ziekte vind je op:

≥ www.rijksoverheid.nl
≥ www.arboportaal.nl 
≥ www.uwv.nl/particulieren
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Pareltjes
In deze rubriek vind je iedere keer 
goede ideeën en mooie spullen. 

Bejubeld door de redactie of lezers.
Stuur je eigen pareltjes op naar 

redactie@borstkanker.nl

01 Nieuwe boeken voor de kleinsten: Bedje op de bank voor mama. Els Heesakkers schreef het boekje voor peuters en kleuters dat ze zelf zo miste 

toen ze borstkanker kreeg. www.bedjeopdebank.nl. Mama’s borst is ziek. Beeldschoon vormgegeven prentenboekje over borstkanker.  

www.hannekedejager.nl. Roze koeken voor een aapje. Vanaf 8 jaar, met uitleg over vreemde ‘dokterswoorden’ en alle belevenissen van Sofie met 

haar moeder. Anita van der Rijt, ISBN 9789400210400 02 Prachtige oorbellen en kettingen met een gekooid vogeltje. 3D-geprint! Alleen voor 

geluksvogels. www.michielcornelissen.com, www.soonsalon.com 03 Zeefdruk ‘En attendant l’hiver’. www.happymarket.nl 04 Stempel van 

een gebreid hart, voor warme wintergroeten. www.juffrouwzonderzorgen.nl – alleen al vanwege de naam van de site een 

aanbeveling! 05 Bondgenoot. Autobiografie van een immuuncel. Leestip voor bij de open haard van B-lezer Hilde: “Een prachtig verhaal dat je 

- mits je niet steeds in tranen uitbarst zoals ik - in één ruk uitleest.” Henk Fransen, ISBN 9081608517, € 15,00. 06 Geloof, hoop en borstkanker. 

Verhalen van vrouwen met borstkanker waarin geloof en hoop de boventoon voeren. Alinda Rutgers, ISBN 9029720689, Uitgeverij Voorhoeve,  

01

04

02

03



23B van Borstkankervereniging Nederland 

€  14,95. 07 De winst achter het verlies. Dat is waarover Josje de Klerk in haar boek wil schrijven. De Eentietige Bandiet, Bandit Publishers, 

ISBN 9081942603, € 17,95 08 Het zit in mij. Inside of me. Uitspraken van mensen met kanker over de beleving van hun ziekte, met tekeningen 

van Sonia Kneepkens, die hierop afstudeerde aan de Design Academy Eindhoven.  www.soniakneepkens.com 09 Ga door het lint… in heldere 

kleuren. www.dawanda.nl 10 Geluk is te koop. Bij Koek & Chocolade, de heerlijkste chocoladewinkel ooit en zeker de moeite waar om helemaal 

naar Laren (NH) te gaan. www.koekenchocolade.nl 11 Fit en ontspannen het voorjaar tegemoet: kom ook naar het Borstkanjerweekend, 22-24 

maart in Badhotel Domburg in Zeeland, € 199,-. www.borstkanjer.nl 12 Marlies Dekkers Care Bra. Chic en stoer. Onder andere bij  

shop.marliesdekkers.com 13 1000 x gefeliciteerd met de Breast Friends Award van Roche voor de 1000 Borsten Beurs , een initiatief van Monique 

van Orden (links), genomineerd door haar oncoloog Carolien Smorenburg. www.duizendborsten.nl
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Wereldwijd onderzoek
In de jaren negentig vond onderzoek plaats naar de moge-
lijkheid van een borstsparende behandeling bij DCIS. 
Vrouwen die hieraan meededen, hadden voorlopercellen 
en werden vervolgens borstsparend geopereerd. Via een 
loting onderging de helft  van hen aansluitend borstbestra-
ling. Hieruit bleek dat bestraling na operatie in  
belangrijke mate kon voorkomen dat een borsttumor  
terugkeerde. ‘Dat was heel belangrijk’, stelt Helen  
Westenberg, ‘want als de aandoening terugkeert is het in 
de helft van de gevallen borstkanker. En dat brengt  
natuurlijk een heel andere prognose met zich mee dan 
voorlopercellen.’ Sindsdien behoort bestraling na een borst-
sparende operatie bij DCIS tot de standaardbehandeling.

Nu wordt er dus onderzocht of een boost, ofwel een extra 
serie van acht dagelijkse bestralingen, het risico op terug-
keer van DCIS of het ontwikkelen van borstkanker in 
dezelfde borst vermindert. De studie startte in 2007 in 
Australië en loopt inmiddels wereldwijd in een aantal 
gerenommeerde borstkankeronderzoeksgroepen. Neder-

Periodiek bevolkingsonderzoek 
borstkanker brengt bij sommige 
vrouwen Ductaal Carcinoom In Situ 
(DCIS) aan het licht. Dit voorstadium 
van borstkanker wordt standaard 
behandeld met een operatieve 
ingreep en aansluitende bestraling 
als een borstsparende operatie 
wordt gedaan. Onderzoek moet 
uitwijzen of een extra bestralingsdo-
sis (boostbestraling) na een borst-
sparende behandeling het risico op 
terugkeer van DCIS, of het ontwikke-
len van borstkanker in dezelfde 
borst vermindert.

In de borst zitten klieren en melkgangen. Als kwaad-
aardige cellen zich vermeerderen in de melkgangen en 
zich nog niet in het omliggende weefsel hebben ver-
spreid, dan spreken we van borstkanker in situ (duc- 
taal carcinoom in situ, DCIS). Dit is een voorstadium 
van borstkanker. 

‘De diagnose DCIS is bijzonder’, zo zegt onderzoeks-
coördinator Helen Westenberg die als radiotherapeut-
oncoloog verbonden is aan het Arnhems Radiotherapeu-
tisch Instituut. ‘Je hebt weliswaar geen borstkanker, 
maar je moet wel ingrijpende behandelingen ondergaan. 
In het uiterste geval moet je zelfs een borst missen. Eer-
der onderzoek wijst uit dat het risico op terugkeer van 
DCIS bij een borstsparende behandeling iets groter is 
dan bij preventieve verwijdering van de borst. Nu willen 
wij onderzoeken of en bij welke vrouwen extra bestraling 
op de plaats van de afwijking, een zogenaamde boost-
bestraling, dat risico kan verminderen. Als een afwijking 
in dezelfde borst terugkomt is dat bij de helft van deze 
vrouwen namelijk als borstkanker.

Drs. Helen Westenberg van het ARTI

DCIS: kunnen  
extra bestralingen 
borstkanker  
voorkomen?
Tekst: Paul Peijnenburg – Foto: Anneke Hymmen
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land sloot zich hier in 2010 bij aan met een groot aantal 
radiotherapiecentra. Het streven is internationaal 1600 
vrouwen in het onderzoek te betrekken. Inmiddels nemen 
843 vrouwen deel, waarvan 101 in ons land. Deelnemen-
de patiënten worden door loting verdeeld in twee groepen, 
een groep die de boost wel, en een groep die de boost niet 
krijgt toegediend. Dit gebeurt omdat de onderzoekers de 
resultaten na verloop van tijd met elkaar willen vergelijken. 

Een van de patiënten die meedoet aan de trial is Marij 
Vervoort*. Begin dit jaar nam zij deel aan het bevol-
kingsonderzoek. Anderhalve week erna vertelde haar  
huisarts dat vervolgonderzoek nodig was: ‘De mam-
mografie leek uit te wijzen dat ik DCIS had, maar was 
daarover niet echt duidelijk. Daarom verwees mijn huis-
arts me naar het ziekenhuis. Daar werden opnieuw 
foto’s gemaakt en een echo. Omdat ook hierop, behalve 
een paar minuscule witte vlekjes niets te zien was, volg-
de een naaldbiopsie. Deze  toonde vervolgens wél voor-
lopercellen aan. Die waren goed behandelbaar maar 
moesten wel weggehaald worden via een borstsparende 

B-proefd

Meedoen aan het DCIS-onderzoek?
kijk voor meer informatie op: 

≥  www.kankeronderzoek.info, zoek onder ‘borstkanker‘ naar 

de trial DCIS/BOOG 2009-03

meer informatie over trials:

 ≥ www.boogstudycenter.nl

 ≥ www.kankeronderzoek.info

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

operatie. Aansluitend kreeg ik een kuur van 25 bestra-
lingen in het Arnhems Radiotherapeutisch Instituut.’

Positief
Inmiddels had Marij Helen Westenberg leren kennen. 
Zij vroeg haar mee te doen aan het onderzoek. Daar 
hoefde ze niet lang over na te denken: ‘Dokter Westen-
berg heeft me zeer goed geïnformeerd. Bovendien kreeg 
ik precies de goede hoeveelheid informatie mee naar 
huis, voor het geval ik er nog eens over na wilde denken. 
Ik wist dus precies wat me te wachten stond. Bovendien 
werd ik tijdens het hele traject begeleid door allerlei 
kundige mensen die evenals ik positief in het leven staan.’
Marij zei ‘ja’ tegen een onderzoek dat wel het een en 
ander van je vraagt. Stuwing van de borst, irritatie en 
roodheid van de huid en vermoeidheid zijn slechts en-
kele van de bijwerkingen die bestraling met zich mee kan 
brengen. Via loting kwam Marij terecht in de groep van 
de trial die geen extra bestralingsboost krijgt. Zelf is zij 
daar laconiek over: ‘De wetenschap heeft zoveel voor ons 
gedaan. Als ze je dan vragen om aan een onderzoek mee 
te doen, dan moet je daar gewoon voor gáán. Bovendien 
zit ik nu in de molen, word ik gecontroleerd, en ben ik er 
op tijd bij wanneer het onverhoopt mis mocht gaan.’

Ondanks het feit dat je geen borstkanker hebt en (extra) 
bestraling gepaard kan gaan met – mogelijk - verve-
lende bijwerkingen zijn veel vrouwen bij wie DCIS is 
geconstateerd niettemin gemotiveerd om deel te nemen 
aan deze trial. Helen Westenberg: ‘“Misschien”, zo zeg-
gen ze me vaak, “wordt het voor mezelf niet meteen 
duidelijk of ik voordeel van deze trial heb. Maar dan 
doe ik het voor de vrouwen na mij.” Ik vind dat een 
mooie reden om mee te willen doen.’  

* Naam is op verzoek gefingeerd



26     B Het blad over borstkanker26     B Het blad over borstkanker

Heilzaam 
tegen lymfoedeem: 

lymftaping

L
ymftaping komt uit Japan en  belandde via de 
sportwereld in onze contreien. Fysiotherapeuten 
beschouwen het als een doeltreffende aanvulling 
op bestaande technieken voor het versoepelen en 
draineren van de huid, het losmaken van verkleefd 

weefsel, het versoepelen van littekenweefsel en het verlich-
ten van zenuwpijn. Gespecialiseerde oncologiefysiothera-
peuten, oedeemfysiotherapeuten en huidtherapeuten 
passen lymftaping toe. Daarbij gebruiken ze een elastische 
tape die voor dit doel is ontworpen. Wanneer deze tape op 
de juiste manier wordt aangebracht op de huid, kan hij het 
weefsel versoepelen en het oedeem verminderen – en 
soms zelfs helemaal wegnemen. 

drainage
Door de diverse behandelingen tegen borstkanker is de 
gehavende borst soms beurs. Bestraling heeft niet alleen 

kankercellen gedood maar ook omliggende huid bescha-
digd. Op die plaatsen vormt zich littekenweefsel. De borst 
kan daardoor beurs, hard, dik en strak aanvoelen. Gere-
geld treedt borstoedeem op: lymfvocht dat niet kan wor-
den weggevoerd, hoopt zich onderhuids op.
Gespecialiseerde massage (manuele drainage) door 
een oncologiefysiotherapeut en/of oedeemfysiothera-
peut kan verlichting bieden. Door de onderhuidse vocht-
afvoer te stimuleren worden de huid en het onderhuidse 
weefsel soepeler en hierdoor minder gespannen en 
pijnlijk. De massage brengt de drainage van het lymf-
vocht weer op gang: de afvoer naar nog werkzame lymf-
klieren, die zorgen voor verder transport van het vocht 
en afbraak van in het vocht aanwezige afvalstoffen zoals 
bacteriën en celresten. De tijd en gelegenheid voor een 
deskundige massage zijn echter beperkt. Daarom biedt 
lymftaping een welkome aanvulling. Eenmaal aange-

Therapeutische behandeling kan de gevolgen van operatie en bestraling 
vanwege borstkanker in veel gevallen verzachten. Lymftaping is een 
methode die geleidelijk wint aan populariteit. Wat houdt het in en bij wie 
kun je ervoor terecht?

B-handeling

Tekst: Jac. Janssen, met medewerking van Mireille Lauret-Roemers, Oedeem- 
en Oncologiefysiotherapie Utrecht (OOFU) ~ Foto: Robin de Puy 
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bracht werkt de tape namelijk 24 uur per dag. Hij kan tot 
veertien dagen blijven zitten. Na die periode kan weer 
nieuwe tape worden aangebracht. 

activeren
Om te begrijpen hoe taping werkt, helpt de vergelijking met 
een dikke enkel. Dat is, net als een oedeem, een stuwing 
of vochtophoping onder de huid. Vaak wordt dan een 
zwachtel toegepast: door druk (compressie) op de ge-
kneusde plek uit te oefenen, stroomt het vocht eruit weg. 
Maar zwachtel en brace hebben het nadeel dat ze bewe-
ging beperken. Terwijl beweging juist goed is voor het weer 
op gang brengen van de onderhuidse vochtstroming. Met 
de flexibele lymftape op je huid kun je gewoon blijven be-
wegen. De fysiotherapeut brengt de lymftape aan in smal-
le of bredere banen die de vochtafvoer in de juiste richting 
activeren. Hoe breder de baan, des te dieper de drainage 
die op gang komt. Bij voorkeur loopt de afvoer naar de 
dichtstbijzijnde lymfknoop die nog goed werkt. Het vocht 
trekt langzaam weg langs de getapete banen, inclusief de 
afvalstoffen die zich rond de kneuzing hebben opgehoopt. 
Die kneuzing is vergelijkbaar met een oedeem.

Werking van de tape
Door de tape met de juiste spanning aan te brengen, 
wordt de huid eronder een beetje opgetild. Dit maakt 
ruimte vrij onder de huidoppervlakte. De oppervlakkige 
lymfvaten (die bestaan naast het dieperliggende lymfstel-
sel) krijgen hierdoor onder de beschadigde opperhuid 
weer de ruimte om lymfvocht af te voeren. De tape is ge-
maakt van katoenen stof met een rekbaarheid van onge-
veer tien procent. Er zijn inmiddels verschillende merken 
in omloop, die niet zomaar in de apotheek te koop zijn. 
Wel is het mogelijk om via de therapeut een voorraad tape 
te bestellen. 

na borstsparende operatie en amputatie
Lymftaping kan na beide operatievormen verlichting en 
afname van de klachten bieden. Bij sommige mensen 
verdwijnen de klachten helemaal. Dat kan tot tien jaar 
duren, even lang als de nawerking van een bestraling. Bij 
borstamputatie zijn vaak ook de lymfklieren in de oksel 
verwijderd; dit heet een ‘okselkliertoilet’. De lymfklier in de 
oksel die het dichtst bij de borst zit, wordt de schildwacht- 
of poortwachterklier genoemd, en daar is een reden voor. 
Deze lymfklier is namelijk de eerste plek waarnaar de 
kanker zich vanuit de borst uitzaait. Via die klier kunnen 
kankercellen verder reizen naar andere plekken in het li-
chaam. Om het ontstaan van lymfoedeem te voorkomen 

Na borstsparende operatie en verwijdering van de lymfklieren 
aan de kant van de tumor kreeg deze vrouw last van 
vochtophoping (oedeem). De lymftaping voert oedeemophoping 
van de zijkant van de borst af naar de rug.

wordt steeds vaker alleen de schildwachtklier verwijderd, 
maar geregeld worden nog alle lymfklieren uit de oksel 
verwijderd. Helaas kan deze operatie leiden tot een oe-
deem, vaak in de arm. Het wondvocht dat zich na de ope-
ratie ophoopt, kan onvoldoende weg: de lymfvaten in de 
huid zijn beschadigd en de knopen – knooppunten op de 
lymfsnelweg – ontbreken. Dan zoekt de fysiotherapeut 
een alternatieve route via manuele drainage: afvoer van 
het vocht door massage. Aangevuld met taping, want dat 
werkt door als je niet meer bij de therapeut bent.

Een operatie waarbij de borst gespaard blijft, kan weer 
andere complicaties geven. De bestraling in de oksel, 
die soms volgt op de operatie, beschadigt de huid en 
het onderliggende weefsel. De huid wordt hard en 
biedt geen ruimte meer aan de oppervlakkige lymfva-
ten. In combinatie met oncologische training – een op 
kracht, conditie en coördinatie gerichte training – kan 
een zwachtel of lymftape worden aangebracht. Een 
zwachtel past niet altijd, of slechts voor korte tijd op de 
borst. Daarom wordt het tapen steeds vaker de aan-
gewezen hulpmethode. Voor mannen heeft lymftaping 
dezelfde effecten als voor vrouwen. Ook bij mannen 
worden de okselklieren vaak verwijderd, met oedeem 
in de arm tot gevolg.

niet tapen tijdens bestraling, wel met chemo
Zolang de bestralingen nog niet zijn afgerond, mag lymf-
taping nog niet worden toegepast omdat de kwetsbare >>

B-handeling



28     B Het blad over borstkanker28     B Het blad over borstkanker

huid de tape niet kan verdragen. Oncologische therapie 
start meestal na de bestraling, liefst al tijdens de chemo-
kuur. Bij sommige vormen van chemotherapie kan de 
taping irritatie geven. Daar moet de therapeut alert op zijn. 
Verder kun je blijven tapen zolang de noodzaak daarvoor 
bestaat. De tape zelf is anti-allergeen en het komt slechts 
sporadisch voor dat de huid van een patiënt toch geprik-
keld wordt door de tape. 

sporten
Mits goed aangebracht kan de tape tien tot veertien da-
gen blijven zitten. Je kunt ermee douchen, zwemmen en 
sporten. De tape is immers flexibel en beweegt gewoon 
mee. Bewegen bevordert het herstel van de huid. Lymf-
vaten hebben spieren; door veel en langdurig te oefenen 
kan – in het geval van lymfoedeem – een ‘zandweggetje’ 
worden opgewaardeerd tot ‘lymfsnelweg’. Overigens is 
het niet raadzaam om zwaar te sporten wanneer je on-
cologiefysiotherapie volgt. Overleg daarover met je ge-
specialiseerde fysiotherapeut.

zelf leren 
Lymftaping is een relatief goedkope therapie. Met een ver-
wijzing van de arts wordt het materiaal door de meeste zorg-
verzekeraars vergoed. Je moet er wel voor naar de oncolo-
gie- en/of oedeemfysiotherapeut of naar de huidtherapeut. 
Neem daarbij je partner mee of een andere naaste: deze 
kan het tapen namelijk leren. Voor plekken waar je zelf bij 
kan, kun je het ook zelf gemakkelijk aanleren. Bij het zelf 
tapen leer je onder meer hoe je de tape moet knippen 
(ronde uiteinden) en in welke richting je de stroken aan-
brengt. De tape laat zich doorgaans pijnloos verwijderen 
als je met de ene hand rustig trekt en met de andere hand 
de huid tegenhoudt. Natte tape gaat er nog beter af, bij-
voorbeeld onder de douche. Wees extra voorzichtig met 
gevoelige, bestraalde huid.

toekomstige ontwikkelingen 
Er verschijnt steeds meer casuïstiek, beschrijvingen van 
behandelingen bij bestaande patiënten. Hierdoor leren 
de therapeuten hun techniek verder te verfijnen. Mede 
daardoor groeit het aantal mogelijkheden; zo wordt er 
tegenwoordig ook kruislings getapet. De gespecialiseer-
de fysiotherapeuten scholen zich continu bij om hun ken-
nis op peil te houden. Leveranciers komen met varianten 
en nieuwe oplossingen.  

B-handeling

Therapeuten vinden  
Op de site van de NVFL, de 

Nederlandse Vereniging voor 

Fysiotherapie binnen de Lymfologie, 

vind je therapeuten bij jou in de 

buurt die deze techniek toepassen: 

http://nvfl.fysionet.nl/ Hier staat 

ook informatie over accreditatie van 

bevoegde therapeuten.

De huidtherapeuten die oedemen 

behandelen vind je op 

 www.huidtherapie.nl

Verwijzingen: 
In dit artikel wordt een aantal thema’s 

genoemd dat eerder in B is behandeld.

Lees meer over:

•  Behandeling van lymfoedeem in B2, 

pagina 20

•  Operatie van borst en oksel in B5, 

pagina 10

Lymftaping kan na borstsparende 
operatie en na amputatie toegepast 
worden om verlichting van de 
klachten door lymfoedeem te bieden. 
Bij sommige mensen verdwijnen de 
klachten helemaal.



Toen de eerste klap van de diagnose 
enigszins was verwerkt, besloot Theo zelf op 
onderzoek uit te gaan. Op internet is veel 
informatie te vinden – als je borstkankerfora 
ontwijkt en weet hoe je moet zoeken, vindt 
Theo. Na het verwijderen van de tumor bleek 
de poortwachterklier ‘helemaal vol’ te zitten. 
Theo liet ook zijn DNA en bloed onderzoeken. 
‘Daarbij kwamen geen afwijkingen aan het 
licht, en dan moet je aan het falen van je 
immuunsysteem denken. De combinatie van 
alcohol en stress kan een invloed hebben op 
het ontwikkelen van kanker. Steeds meer 
studies leggen die verbanden. Ik ben meteen 
gestopt met alcohol en probeer meer te 
ontspannen. Dat gaf een positief gevoel.’

Als drummer en zelfstandig bouwconstructeur 
schrok Theo terug voor het okselkliertoilet 
vanwege de kans op vochtophoping 
(oedeem). ‘Als dan alle lymfklieren in de oksel 
zijn verwijderd, heb je een veel te grote kans 
op oedeemvorming en geen natuurlijke 
afweer meer in je arm.’

Meer informatie: 
•  www.borstkanker.nl/mannen_en_borstkanker, 

of mail naar mannen@borstkankervereniging.nl

•  Polikliniek Mannen met Borstkanker,  

UMC Utrecht, 088 75 569 01

Mondige 
drummer 
vindt 
weerklank
Het piepkleine knobbeltje bij zijn tepel 
betekende dat Theo de Gooijer wel 
degelijk borstkanker had. Hij besloot 
echter niet zomaar in de standaard-
procedure mee te gaan maar probeerde 
zijn eigen keuzes te bepalen.

mannen met borstkanker
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Theo arriveerde dus met een stapel A4-tjes bij 
chirurg Arjen Witkamp (mede-oprichter van de 
Mannenpoli aan het UMC in Utrecht, red.). ‘Hij 
vertelde over een net afgerond onderzoek 
over behandeling van borstkanker zonder 
okselkliertoilet bij mannen. Dat wilde ik ook.’ 
‘Door echter geen okselkliertoilet uit te voeren, 
kun je de ernst van de uitzaaiing niet goed 
vaststellen. Gevolg is dat je er dan vanuit moet 
gaan dat er uitzaaiingen kunnen zijn en dat je 
voor de zekerheid de zwaarste behandeling 
moet doorlopen.’

Witkamp verwees hem door naar Elsken van 
der Wall, borstkankerspecialist aan het UMC 
Utrecht. Theo wisselde veel informatie met 
haar uit en is vol lof over de tijd die ze voor 
hem vrijmaakte. Hij moest bestraling en 
chemotherapie ondergaan na de operatie. 
‘Heb ik daarvoor zoveel biologisch gegeten?’ 
Hij zegt het nu met een lach. Het medicijn 
Tamoxifen dat het hormoon oestrogeen 
neutraliseert, bezorgde hem longklachten. 
Ook beschadigde de bestraling zijn longvlies. 

Maar na vijf jaar kan de Tamoxifen worden 
afgebouwd en zal dat deel van de longklach-
ten verdwijnen.

Theo is blij met zijn beslissing. ‘Al krijg ik mijn 
kracht misschien nooit meer helemaal terug, 
ik kan weer werken én drummen. Ik heb geluk 
gehad, dankzij mijn mondigheid maar ook 
met de weerklank bij het UMC.’ Als onderzoe-
kend ingestelde ervaringsdeskundige werd hij 
zo serieus genomen dat hij tweemaal samen 
met Van der Wall college mocht geven. Zo kon 
hij studenten inlichten dat borstkanker bij 
mannen steeds vaker voorkomt.  

Tekst: Jac. Janssen ~ Foto: Anneke Hymmen
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B-leven

‘Ik ben weer 
helemaal back
to normal’
Tekst: Sara van Gorp ~ 
Foto: Greet de Schipper
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M
arian had al langer het gevoel dat er iets 
niet goed zat, maar op een eerdere mam-
mografie was niets te zien. September vo-
rig jaar moest ze naar de tweejaarlijkse 

borstkankercontrole, direct erna vertrok ze voor haar 
werk (Marian werkt als antropologe voor een ontwik-
kelingsorganisatie, red.) naar Zuid-Soedan. Ze had 
haar man al gezegd: ik weet dat het niet goed is. ‘Ik zat 
in m’n eentje in Zuid-Soedan toen ik van Ben hoorde 
dat het inderdaad niet oké was. Ik schrok er niet van, 
maar het was wel heel raar om daar nog een week in 
m’n eentje te zitten. In Zuid-Soedan deed ik alsof het 
er niet was, anders hield ik het niet vol.’ Op de dag van 
thuiskomst had Marian een afspraak met de huisarts 
en binnen tien dagen werd ze al geopereerd. ‘Heel fijn 
vond ik dat: eruit, weg ermee.’

En Marian zou het bijna vergeten te vertellen, 
maar met dat bijltje had ze al eerder gehakt. In 2009 
heeft ze een melanoom gehad. ‘Een dodelijke vorm 
van huidkanker is dat. Toen was ik ook net op tijd. 
Dat heb ik gewoon weg laten snijden en ik ben overge-
gaan tot de orde van de dag.’ Dat was nu wel anders. 
Na de borstsparende operatie kreeg ze nog zestien be-
stralingen. Tijdens de bestralingen sportte Marian 
omdat ze haar conditie op peil wilde houden, wat tot 

B-leven

>>

‘In het begin was ik bang voor de man met de 
hamer. Maar ik heb laatst een week in Kenia 
gewerkt van ’s ochtends zes uur tot ’s avonds 
elf en toen ik thuiskwam was ik een dag moe 
en daarna was het weer goed.’ 

Ze herstelde fysiek snel na de bestralingen, 
maar stortte kort erna volledig in. Marian 
Tankink (55) ging naar een nazorgkliniek en 
deed een ademhalingscursus. ‘Het is 
wonderlijk; het past helemaal niet bij mij 
maar het werkt heel goed.’
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haar teleurstelling niet lukte. ‘Na de bestraling her-
stelde ik fysiek vrij snel, maar een maand later ben ik 
volkomen ingestort. Er was ontzettend veel tegelijk ge-
beurd. De hele periode dat ik ziek was, was er veel ge-
doe op mijn werk.’ Marian is vanuit huis daarbij be-
trokken gebleven, wat veel tijd en energie kostte. En in 
dezelfde periode overleed plotseling haar schoonzus 
en kreeg ook haar moeder kanker. Het was teveel. ‘Ik 
kreeg de trappers niet meer rond op de fiets. Ik was 
heel erg labiel ook. Gestrest, snel in tranen. Ik denk 
dat ik teveel van mezelf heb gevergd.’

Marian wilde niet in een groepsprogramma gericht 
op nazorg voor kanker. Ze ging naar de huisarts omdat 
ze naar een psychotherapeut wilde, maar daar was een 
wachtlijst. Intussen kreeg ze van de fysiotherapeut de 
tip van de Welfare Kliniek, een plek in Haarlem waar 
zorgverleners zich bundelen voor nazorg van borstkan-
kerpatiënten. Aanvankelijk was Marian te uitgeput om 
actie te ondernemen, maar na een maand voelde ze: ik 
moet iets doen om hieruit te komen. ‘Ik heb twee din-
gen tegelijk ondernomen. Ik ben naar de Welfare Kli-
niek gegaan en ik ben een cursus gaan doen, The Art of 
Breathing. Die wordt gegeven bij The Art of Living. Het 
is een wat zweverig gedoe met een goeroe aan de top.’ 
Marian zegt het grinnikend, normaal gesproken is ze 
niet zo van die dingen. Doortastend, nuchter, analy-
tisch, ja. Maar dit? ‘Ik zag ze bij een open dag van de 
Welfare Kliniek en wat ik erover las sprak me aan. Er 
kwam steeds uit dat mensen zich meer in balans voel-
den erdoor. En het is wonderlijk; het past helemaal niet 
bij mij maar het werkte heel goed.’

Ook ging Marian naar de Welfare Kliniek voor 
een intakegesprek. De kliniek zit in Haarlem en heeft 
een huidtherapeut, fysiotherapeut, voedingsdeskundi-
ge en een Gestalttherapeut (een bepaalde psychothera-
peutische benadering, red.) en je kunt er sporten. Zij 
overleggen met elkaar, het is een integrale aanpak met 
als doel: de cliënt er weer bovenop krijgen. ‘Ze zijn 
sterk gericht op jou en op je klacht, ook al is die niet 

honderd procent te herleiden naar je kanker. Als je het 
medisch circuit ingaat, word je verbrokkeld, elke arts 
kijkt naar een deelgebeid. Bij de Welfare Kliniek gaan 
ze serieus met jouw klacht aan de slag, ze luisteren 
echt en werken eraan je op alle fronten weer beter te 
laten voelen.’ Bij Marian ging het onder andere om mi-
graine. Die heeft ze  altijd al, maar in die periode heel 
erg, meerdere keren per week. De therapeuten hebben 
acupunctuur toegepast en inderdaad: sindsdien heeft 
ze er bijna nooit meer last van. ‘Ik ging twee keer in de 
week naar de kliniek en had op die dagen bijvoorbeeld 
drie verschillende therapieën, zoals lymfklierdrainage. 
Het is helemaal toegesneden op jouw situatie, je voelt 
je verwend.’ Op de site van de kliniek staan geen prij-
zen, heeft het Marian veel geld gekost? ‘De fysio- en de 
oedeemtherapeut werden volledig vergoed. Het voe-
dingsadvies kostte me in totaal 185 euro en de Gestalt-
therapie was 70 euro per sessie, wat de meeste verzeke-

Marians ritueel 
‘Elke ochtend doe ik borstspieroefeningen en ademha-
lingsoefeningen. Soms sta ik er zelfs om half zes voor op, 
dat hou ik vol omdat het me helpt. Ik heb het gevoel dat ik 
beter in balans ben, beter zelfs dan voordat ik ziek werd. 
Ik kijk beschouwender naar de wereld, dat is winst.’

Marians motto  
‘Neem jezelf serieus in wat je nodig hebt. Dat heeft mij 
geholpen in mijn proces: vertrouwen op mijn eigen 
radar en me niet alleen laten leiden door wat artsen 
me aanraden.’

Marians raad 
‘Als je bestraald wordt, zorg dan dat je preventief 
smeert. In het ziekenhuis vertelden ze me dat niet, ik 
heb het zelf op een site gevonden. Ik heb Calendula-
zalf gekocht en allemaal katoenen shirtjes. De hele 
bestralingsperiode heb ik me drie keer per dag 
ingesmeerd. Daardoor heb ik denk ik helemaal geen 
huidklachten gehad.’

‘Elke ochtend doe ik borstspieroefeningen 
en ademhalingsoefeningen. Soms sta ik er 
zelfs om half zes voor op. Dat hou ik vol 
omdat het me helpt‘

B-leven
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Aanvullende behandelingen 
•  Herstel en balans:  Op meer dan zestig plekken in het land is 

dit revalidatieprogramma te vinden. Het doel: minder klachten 

na behandeling van kanker (waaronder borstkanker) en een 

betere kwaliteit van leven. www.herstelenbalans.nl

•  Helen dowling instituut: Psychische hulp na borstkanker. 

www.hdi.nl

•  toekomst na kanker: Op de website www.toekomstnakanker.nl 

is informatie te vinden over verschillende vormen van nazorg. 

Zoals de nazorg in het ziekenhuis en thuis.

•  H-yoga: En vorm van yoga die speciaal is gericht op (ex-)

kankerpatiënten. Meer informatie en docenten zijn te vinden 

op www.stichtingsaranederland.nl

•  tegenkracht: Stichting kanker en sport. Helpt met een 

sportplan op maat. www.tegenkracht.nl

Meer weten: Het KWF heeft een brochure uitgebracht: 

‘Aanvullende of alternatieve behandelingen bij kanker’. Als je dit 

intikt op Google, krijg je de brochure op je scherm. Hij kan ook 

worden aangevraagd via www.kankerbestrijding.nl

Wat Marian hielp 
•  the art of Breathing: Marian heeft veel baat gehad bij de 

cursus The Art of Breathing. De cursus duurde twee dagen 

en twee avonden en is compleet gericht op ademhalen. 

http://nl.artofliving.eu/cursussen/art-of-living-1 

•  de Welfare kliniek: Zij bieden een individueel gericht 

nazorgtraject aan, specifiek voor vrouwen met borstkanker. 

Het doel: het leven weer oppakken. De kliniek heeft een 

fysiotherapeut, huid- en oedeemtherapeut, psychotherapeut 

en een voedingsdeskundige in huis. Afhankelijk van je verze-

kering wordt een (groot deel van) de zorg vergoed. Oprichter 

Lucette Vermeijden wil deze vorm van zorg graag opzetten in 

meerdere plaatsen in het land. www.welfarekliniek.nl

‘Ik denk dat ik te veel van mezelf heb gevergd‘, 
zegt Marian tegen journaliste Sara van Gorp. 

B-leven

raars vergoeden.’ Je hoeft niet het totale aanbod te 
gebruiken, je kunt ook besluiten om bijvoorbeeld de 
begeleiding van de voedingsdeskundige niet in je be-
handelpakket op te nemen.

Marian wilde haar fysieke energie terug, ze wilde 
van haar oedeem af en ze wilde met de therapeut kij-
ken hoe het kwam dat ze was ingestort en hoe ze weer 
grip op alles kon krijgen. In totaal duurt het nazorg-
traject zes weken, op de helft kwam voor Marian het 
omslagpunt. Ze voelde haar energie terugkomen. De 
allergrootste winst na zes weken behandeling: ‘Dat ik 
weer energie had, fysiek en mentaal, dat ik zin had om 
aan de slag te gaan. Ik ben “back to normal”, hele-
maal. En vooral: ik voel me weer geïnspireerd. Intus-
sen werkt Marian weer fulltime. Was ze niet bang 
voor de man met de hamer? ‘In het begin wel, maar ik 
heb laatst een week in Kenia gewerkt van ’s ochtends 
zes uur tot ’s avonds elf. Toen ik thuiskwam was ik een 
dag moe en daarna was het weer goed.’

En nu, heeft ze na twee keer kanker angst voor de 
toekomst? ‘Ik ben onzeker geworden over mijn li-
chaam. Als ik nu iets voel en dat blijft, ga ik eerder 
naar de dokter. Eigenlijk om te voorkomen dat ik 
rondloop met de angst dat ik weer kanker heb. Op de 
achtergrond is die angst er, maar ik probeer die in een 
vroeg stadium de kop in te drukken. Ik heb er nu in de 
basis wel vertrouwen in dat de kanker eruit is, ik vind 
het leven ook nog te leuk om dood te gaan.’   

‘De allergrootste winst van de 
nazorgbehandeling was dat ik weer 
energie had, fysiek en mentaal’
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Iedereen heeft wel eens van een 
inloophuis gehoord, maar hoe werkt het 
precies, wat kun je er doen en wat heb 
je er aan? De redactie van B nam een 
kijkje in ’t Praethuys in Alkmaar en sprak 
met medewerkers en bezoekers.

B-wust leven
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Tekst: Esther Smid ~ Foto’s: Suzanne Blanchard

Ik vond 
hier warmte
en steun

B
ij binnenkomst in ’t Praethuys, een monumentaal pand aan de 
Westerweg in Alkmaar, wacht ons een warm welkom met thee 
en koekjes. Een inloophuis is een ontmoetingsplek voor men-
sen met kanker en hun naasten, waar ondersteuning wordt 
aangeboden tijdens en na de ziekte. Je kunt even binnenlopen 

voor een kop koffie en een gesprek, maar er worden ook allerlei activitei-
ten georganiseerd. ‘Wij organiseren bijvoorbeeld informatiebijeenkom-
sten over verschillende thema’s, creatieve activiteiten en nabestaanden-, 
kinder- en jongerengroepen’, vertelt Maike Kramer, assistent-coördinator 
van ‘t Praethuys. ‘Schilderen, zang, exposities, beeldhouwen, mindful-
ness, wandelen of een concert: er is voor ieder wat wils. Ons inloophuis is 
gratis toegankelijk, maar voor sommige activiteiten wordt een kleine bij-
drage gevraagd, die ten goede komt aan ‘t Praethuys.’ Daarnaast staan 
op verschillende plekken prachtige spaarvarkens, waarin bezoekers een 
kleine vrijwillige bijdrage kunnen doen voor koffie en thee. 
‘t Praethuys ziet er gezellig uit: veel warme kleuren, grote tafels, prettige 
verlichting en kunst aan de muur. Je hoeft niet aan te bellen, maar kunt 
gewoon naar binnen lopen. Toch is dat niet voor iedereen even makke-
lijk. Maike legt uit: ‘De grootste drempel om bij ons binnen te lopen is dat 
mensen denken dat ze móeten praten over kanker, maar dat doe je na-
tuurlijk alleen als je daar zelf behoefte aan hebt. Onze ervaring leert dat 
het vaak wel oplucht en dat het laagdrempeliger is dan een gesprek met 
een professional. Je kunt bij ons vier dagen per week binnenlopen, en 

’t Praethuys in 
Alkmaar, een warme 
ontmoetingsplek

In ’t Praethuys staan spaarvarkens 
op tafel voor een vrijwillige bijdrage 
voor koffie en thee

’t Praethuys heeft een eigen 
bibliotheek, waar je allerlei 
boeken over kanker kunt lenen 

Een vrijblijvend maar 
warm gesprek tijdens 
een inloopmiddag



Waar kun je terecht wanneer je  
jouw verhaal wilt delen? 
≥  www.ipso.nl: website van de koepelorganisatie voor  

Instellingen voor PsychoSociale Oncologie met de adressen  
van alle inloophuizen, waaronder ’t Praethuys in Alkmaar:  
www.praethuys.com

≥  www.borstkanker.nl: website van Borstkankervereniging 
Nederland met een databank met lotgenoten 

≥   www.mammarosa.nl: meertalige website voor  
migranten vrouwen met borstkanker

≥  www.jongborstkanker.nl: borstkanker bij jonge vrouwen, 
mogelijkheid tot lotgenotencontact

≥  www.amazones.nl: voor met name virtueel lotgenotencontact 
tussen jonge vrouwen met borstkanker

≥  www.hdi.nl: het Helen Dowling Instituut biedt o.a.  
groeps begeleiding met lotgenoten aan

≥   www.kankerspoken.nl: voor kinderen en jongeren met een 
ouder met kanker, apart forum voor drie verschillende  
leeftijds categorieën

B-wust leven
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Gezichtsbehandeling 
door een vrijwillige 
schoonheidsspecialist

(van l. naar r.) 
Natasja van Steen, Ans de Wit, 
redacteur B en Maike Kramer 

Kinderen kunnen gaan 
zitten op de ‘praatstoel’ 
als ze over kanker 
willen praten

De deur staat altijd open; 
loop gerust eens binnen

ook voor de kindergroepen geldt een vrije inloop. Voor de meeste activi-
teiten moet je je wel even aanmelden.’
Een inloophuis geeft je de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, in-
formatie te krijgen en anderen te ontmoeten. Dat lotgenotencontact kan 
heel waardevol zijn: door je ervaringen te delen, voel je je vaak minder 
angstig of alleen. ‘Mensen kunnen hier inderdaad even op verhaal ko-
men’, zegt Maike. ‘De vrijwilligers zijn getraind om te luisteren en kunnen 
de bezoekers informeren, doorverwijzen of attenderen op onze activitei-
ten. Er is ook professionele psychosociale begeleiding mogelijk; op af-
spraak kun je terecht bij een van onze psychologen. Verder hebben we 
maandelijkse spreekuren van een oncologisch wijkverpleegkundige en 
een mantelzorgmakelaar.’

’t Praethuys is een stichting die kan bestaan dankzij giften van sponsoren 
en dankzij de ruim 45 ervaren en enthousiaste vrijwilligers, die samen 
met drie vaste medewerkers alle activiteiten organiseren. Ans de Wit (62) 
is een van die vrijwilligers: ‘Ik kreeg twaalf jaar geleden borstkanker, toen 
bestond dit inloophuis helaas nog niet. Inmiddels werk ik hier zeven jaar 
als gastvrouw. Ik heb mijn eigen ervaringen een plek gegeven, waardoor 
het werk niet zwaar is voor mij; het geeft juist veel voldoening. Vaak zie ik 
mensen aarzelen voordat ze hier naar binnen lopen; ze weten niet wat ze 
hier zullen aantreffen en wat er van hen verwacht wordt. Ik probeer ze 
dan op hun gemak te stellen en merk dat ze zich hier al snel begrepen 
voelen. Vaak willen kankerpatiënten hun omgeving ontzien; bepaalde 
dingen houden ze thuis liever voor zich omdat de partner of de kinderen 
daar alleen maar verdrietig of angstig van worden. Een inloophuis is een 
plek waar je alles kwijt kunt.’

Natasja van Steen (39) is borstkankerpatiënt en bezocht ’t Praethuys in 
eerste instantie omdat ze extra ondersteuning wilde voor haar drie kin-
deren. ‘Ze gaan elke maand met veel plezier naar de kindergroep’, be-
vestigt Natasja. ‘Ze knutselen en praten op de speciaal voor kinderen in-
gerichte zolder. Mijn kinderen hebben in de kindergroep gemerkt dat ze 
niet de enigen zijn die dit doormaken. Het heeft hen geholpen alles te 
verwerken. Als ik mijn kinderen hier breng, blijf ik zelf ook altijd voor een 
gesprek met een vrijwilliger of met lotgenoten. Je hoeft hier niks uit te leg-
gen; ik kan hier mezelf zijn en voel me hier prettig. Ik hoef me ook niet 
bezwaard te voelen dat ik weer over borstkanker wil praten. Eens in de 
week is hier een psycholoog waar je op afspraak terecht kunt. Dat wordt 
vergoed door de ziektekostenverzekering. Verder heb ik gebruik ge-
maakt van de gezichtsbehandelingen en de massages die hier worden 
aangeboden. Door de warmte en steun die ik hier gevonden heb, ben ik 
de periode van behandelingen makkelijker doorgekomen. En ook nu tij-
dens het verwerkingsproces kan ik hier nog steeds terecht.’  
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pink ribbon

Hoe heb je de kritiek op 
Pink Ribbon ervaren?
Susan: ‘Kritiek vind ik niet leuk, wel nodig. 
Je moet als organisatie altijd kijken hoe 
dingen beter kunnen. Pink Ribbon verricht 
fantastisch werk en heeft er enorm aan bij-
gedragen borstkanker uit de taboesfeer te 
halen. Ook de naamsbekendheid van Pink 
Ribbon is zeer groot. Ik ben direct met de 
kritiek aan de slag gegaan en heb gekeken 
naar wat er goed ging en wat er beter kan. 
Ik heb hiervoor meer dan honderd gesprek-
ken gevoerd; dat mondde uit in een nieuwe 
strategie. Onveranderd en krachtig overeind 
blijft natuurlijk dat Pink Ribbon een fond-
senwervende organisatie is die aandacht 
vraagt voor borstkanker.’ 

Wat is je opgevallen in 
de gesprekken? 
‘Dat borstkanker een complexe ziekte is die 
ingrijpt in het hele leven van de patiënt, 
maar ook in dat van haar of zijn familiele-

Je moet als 
organisatie altijd 
kijken hoe dingen 
beter kunnen

den, vrienden en collega’s. Maar ook dat er 
een scala aan specialistische zorg aan te pas 
komt. Ik heb dagen meegelopen met speci-
alisten en mammacareverpleegkundigen. 
Ontzettend leerzaam en ik heb bewondering 
voor de inzet van de mensen in de zorg.
Het verdriet van de borstkankerpatiënten 
heeft me het meest aangegrepen. Het is een 
rotziekte, waar ook nog eens vele duizenden 
mensen aan doodgaan. Een verhaal van een 
vrouw is me in het bijzonder bijgebleven. 
Haar beide borsten waren geamputeerd en 
haar leven was hierdoor compleet veran-
derd. Haar man zat bij het gesprek en vond 
haar nog steeds prachtig en geweldig, maar 
zij vond zichzelf afschuwelijk. Alle spiegels 
thuis had ze afgeplakt met vuilniszakken. 
Er is veel kritiek geweest op de projecten 
die Pink Ribbon ondersteunt op psychoso-
ciaal gebied en op het gebied van nazorg, 
maar dit schrijnende voorbeeld en ook veel 
andere deden me beseffen dat deze vorm 
van zorg keihard nodig is.’

In hoeverre heeft 
Pink Ribbon haar strategie in 
2012 aangepast?
‘Een ander kritiekpunt was de zogenaamde 
roze wolk. In oktober, de borstkanker-
maand, kleurden veel winkelstraten hele-
maal roze en kon je in veel winkels spullen 
kopen waarvan een deel van de opbrengst 
naar Pink Ribbon ging. Dit werd als teveel 
ervaren en ook als te confronterend door 
vooral veel borstkankerpatiënten. We heb-
ben daarom afscheid genomen van som-
mige bedrijven. En die bedrijven die te pas 
en te onpas Pink Ribbon noemden, zonder 
dat ze een officiële verbintenis met ons had-
den, hebben we hierop aangesproken en 
vriendelijk doch dringend verzocht hiermee 
te stoppen. Het is nu veel duidelijker gewor-
den dat het om borstkankerpatiënten draait 
en natuurlijk niet om de organisatie Pink 
Ribbon. We hebben in meerdere rondes een 
call for proposals (financieringsronde) uit-
geschreven dit jaar, waarbinnen weten-

Susan Veenhoff werd directeur van Pink Ribbon in een roerige tijd. 
Eind vorig jaar kreeg de organisatie een berg kritiek te verduren. Zo zou het 
opgehaalde geld te lang op de rekening van de stichting staan, zou de roze 
wolk in oktober te groot zijn en was er de vraag waar het geld eigenlijk 
allemaal naartoe ging. Susan Veenhoff is sinds januari 2012 directeur; 
daarvoor werkte ze bij Numico en Philips. 

Tekst: Monique van Orden ~ Foto: Suzanne Blanchard 
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schappers hun onderzoeken kunnen voor-
dragen voor een financiële bijdrage van Pink 
Ribbon. Begin volgend jaar vindt de vol-
gende financieringsronde plaats. Er wordt 
vaak gezegd dat we niet genoeg geld uitge-
ven aan wetenschappelijk onderzoek. Dit 
idee klopt pertinent niet en iedereen kan dit 
in onze jaarverslagen teruglezen. Daarnaast 
zijn we natuurlijk ook afhankelijk van 
goede onderzoekers. Een van de voorwaar-
den die Pink Ribbon mijns inziens terecht 
stelt, is dat er duidelijk moet worden aan-
gegeven in de call for proposal hoe de uitrol 
verder gaat. We vinden het van groot belang 
dat onderzoek na afloop niet in één zieken-
huis blijft hangen.’ 

Wat doen Stichting Pink Ribbon
en BVN samen?
‘De samenwerking met BVN is erg prettig. 
We zitten op dezelfde lijn als het gaat om 
onze doelen. BVN weet precies wat de borst-
kankerpatiënt wil en ontwikkelt program-
ma’s en initiatieven om dit te verwezenlijken. 
Pink Ribbon ondersteunt vele hiervan finan-
cieel. Een project wil ik met name noemen 
en dat is B-force. Dit is een nieuwe manier 
van ervaringen verzamelen. B-force stelt on-
line korte, duidelijke vragen. Bijvoorbeeld 
over je ervaring met de bijwerkingen van 
bepaalde medicijnen of over de behandelin-
gen, over de operatie, over welk onderzoek 
je belangrijk vindt, over de informatie die je 
hebt gekregen en hoe je eerste werkdag na je 
behandeling is verlopen. Ik ben benieuwd 
naar de uitkomsten. Een droom die ik graag 
binnen een paar jaar wil verwezenlijken, is 
om samen met het team van BVN vanuit één 
pand ons werk te verrichten.’

Wat waren de hoogtepunten?
‘Oef, dat is een lastige, want dat waren er 
vele. De meer dan honderd gesprekken 
vond ik een hoogtepunt. De borstkanker-
patiënten die zonder schroom hun leven 
met borstkanker met me wilden delen. 
Dat zoveel mensen met me wilden praten 
en inzicht wilden geven in hun werk. 
Borstkanker.nl is een ander hoogtepunt. 
Hierin werken alle landelijk opererende 
borstkankerorganisaties samen. We spre-
ken elkaar maandelijks en houden elkaar 
op de hoogte. Ook ben ik er bijzonder 
trots op dat we een gemeenschappelijk 

thema hebben gekozen, uitgezaaide borst-
kanker, en dat we daar allemaal binnen 
onze eigen professie aandacht aan schen-
ken. Het Aandacht Magazine van Sanoma 
was een ander hoogtepunt. Ik hield het 
niet droog bij de lancering. Het is zo bij-
zonder dat meer dan honderd mensen van 
een bedrijf zich zo hebben ingezet voor 
een prachtig magazine waarvan de op-
brengst helemaal naar Pink Ribbon gaat.’

Hoe ziet de toekomst eruit?
‘Pink Ribbon is er voor de borstkanker- 
patiënt van vandaag, maar natuurlijk ook 
voor die in de toekomst. Zoals iedereen hoop 
ik op hét medicijn tegen borstkanker. Helaas 
is dit iets wat heel lang gaat duren. Borstkan-
ker is een complexe ziekte met verschillende 
vormen en verschillende factoren hebben er 
invloed op. Pink Ribbon wil dan ook graag 
het verschil maken door projecten en onder-
zoeken te financieren waar de borstkanker-
patiënt van vandaag ook al baat bij heeft.’  

Susan Veenhoff is sinds januari 2012 
directeur van Stichting Pink Ribbon

Over Stichting Pink Ribbon 
Stichting Pink Ribbon vraagt 
aandacht voor borstkanker. 
Aandacht voor de borstkanker-
patiënt van vandaag die de juiste 
behandeling en optimale begelei-
ding verdient. Daarom financiert 
Pink Ribbon projecten en onder-
zoeken op het gebied van
behandeling, nazorg en lange-
termijneffecten van borstkanker. 
Met als doel een beter en langer 
leven voor de borstkankerpatiënt.
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B-force 
zoekt jouw stem
Tekst: Esther Smid, Illustratie: Marblart / Shop Around

met een overzichtelijk taartdiagram van de 
resultaten. Zo kon ik meteen zien hoe 
anderen het ervaren hebben.’

Een van de testvragen luidde: hoe tevreden 
ben je met het cosmetisch resultaat van de 
borstoperatie en hoe belangrijk is dat voor je? 
Van de mensen die deze vraag hebben 
beantwoord, gaf 23 procent aan niet tevreden 
te zijn met het cosmetisch resultaat en 86 
procent vond dit resultaat (zeer) belangrijk. 
Ook bleek dat lang niet altijd wordt gevraagd 
en geregistreerd of de patiënt tevreden is over 
hoe de borst er uit ziet na de operatie.
Esther Smid: ‘Ik ben benieuwd wat BVN nou 
daadwerkelijk kan bereiken met deze 
resultaten. Wanneer ik meteen kan zien 
welke actie BVN neemt, dus wat het effect is 
van mijn deelname aan B-force, ben ik 
natuurlijk  extra  gemotiveerd om de volgende 
vragen ook te beantwoorden.’
‘Dat is precies de bedoeling,’ zegt Sandra 
Kloezen. ‘Op basis van de antwoorden op 
bovenstaande vraag bijvoorbeeld, kan BVN 
erop aandringen dat die tevredenheid over 
het cosmetisch resultaat wordt meegenomen 
in het meten van de kwaliteit van de zorg. Hoe 
meer mensen zo’n vraag beantwoorden, hoe 

Begin januari introduceert Borstkankervereniging Nederland (BVN) 
B-force, een nieuwe online manier om je mening te geven en je 
ervaring in te zetten. Daarmee kun je direct helpen borstkankerzorg 
te verbeteren en onderzoek te versnellen. B-force stelt eenvoudige 
vragen. Kort & krachtig. Jij antwoordt en BVN komt gericht in actie. 
Hoe werkt B-force en waarom zou je meedoen?

is zinvol om mee te doen omdat je via B-force 
op een simpele manier je mening kunt geven 
en je ervaring kunt inzetten. Die ervaring, 
waar je niet om had gevraagd maar die je nu 
wel hebt, is heel erg waardevol. Want jouw 
ervaring kan direct bijdragen aan betere 
borstkankerzorg. Het is een kleine moeite, die 
veel kan betekenen voor alle toekomstige 
borstkankerpatiënten. De succesfactor van 
B-force ligt in de massa. Hoe meer mensen 
meedoen, hoe krachtiger wij met al deze 
ervaringen in actie kunnen komen en zo 
samen ècht verschil kunnen maken.’

testfase
De afgelopen maanden hebben ruim 
honderd deelnemers meegedaan aan de 
bèta-fase van B-force. Zij konden reageren op 
twee testvragen, feedback geven op de 
werking van B-force en aangeven welke 
vragen zij belangrijk vinden. Esther Smid, 
ex-borstkankerpatiënt en deelnemer aan de 
bèta-fase: ‘Mijn eerste indruk van B-force is 
positief: de website heeft een frisse vormge-
ving en de vragen waren duidelijk en kort. Het 
kostte mij nauwelijks tijd om de vragen te 
beantwoorden en ik vond het interessant om 
een paar dagen later een mail te ontvangen 

I
edereen die ervaring heeft met borstkan-
ker kan meedoen aan B-force; ook erfelijk 
belasten, naasten, artsen en verpleegkun-
digen. Op de website www.bforce.nl staat 
vanaf 8 januari 2013 wekelijks een korte, 

duidelijke vraag over bijvoorbeeld de 
bijwerkingen van bepaalde medicijnen of 
over de eerste werkdag na de behandelin-
gen. Het beantwoorden van de wekelijkse 
vraag kost hooguit een paar minuten. Je kunt 
zelf bepalen welke vragen op jou van 
toepassing zijn en welke vragen je wilt 
beantwoorden. De eerste keer kun je een 
account aanmaken, zodat je daarna via 
e-mail geattendeerd wordt op nieuwe vragen 
die uitgezet worden. Ook blijf je dan via 
e-mail op de hoogte van wat BVN voor elkaar 
krijgt met al die ervaringen. Je kunt ook 
zonder account meedoen, maar dan moet je 
zelf de website in de gaten houden voor 
nieuwe vragen. In beide gevallen, met én 
zonder account, worden jouw antwoorden 
anoniem verwerkt.

Jouw ervaring is onze kracht
Waarom zou je meedoen? Wat heb je daar 
als (ex-)borstkankerpatiënt of erfelijk belaste 
aan? Sandra Kloezen, directeur van BVN: ‘Het 

BVN-project
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krachtiger de positie van BVN is om daadwer-
kelijk iets voor elkaar te krijgen. Ik geloof echt 
in de kracht van al deze gebundelde 
ervaringen. Mensen moeten gaan zien dat 
het effect heeft om mee te doen, het is een 
vorm van heel direct zin of betekenis geven 
aan je eigen ervaring. Ik verwacht dat als dàt 
eenmaal zichtbaar wordt, mensen graag 
bereid zijn mee te doen en anderen in hun 
eigen omgeving ook gaan stimuleren de 
vragen te beantwoorden. Het vraagt weinig 
van je en kan heel veel opleveren; voor jezelf 
en voor al die anderen mensen met borstkan-
ker of erfelijke belasting.’

olievlek
BVN is momenteel bezig met de laatste 
verbeteringen aan het systeem. Zodra dat 
klaar is, gaat B-force live: een mooie start 
van het nieuwe jaar. Alle leden van BVN 
worden dan geïnformeerd en gevraagd om 
mee te doen en om anderen in hun 
omgeving ook te vragen mee te doen met 
B-force. Zo worden via het eigen netwerk 
de eerste duizend deelnemers gevonden. 
Daarna start BVN samen met Pink Ribbon 
een communicatiecampagne gericht op 
een breder publiek. Doel is om B-force 

onder de hele doelgroep onder de 
aandacht te brengen. Sandra Kloezen: ‘We 
hopen dat eind 2013 een groot deel van de 
150.000 Nederlanders die ervaring heeft 
met borstkanker deelneemt aan B-force. 
Want hoe meer ervaringen, hoe sterker we 
staan en hoe krachtiger we kunnen 
handelen richting wetenschappers, 
overheid, zorgverzekeraars, zorgverleners 
en ziekenhuizen.’

Jaarlijks krijgen 15.000 mensen de 
diagnose borstkanker te horen. Het is dus 
van groot belang om de borstkankerzorg 
verder te verbeteren en onderzoek te 
versnellen. Via B-force kan BVN alle 
meningen en ervaringen van ervaringsdes-
kundigen en erfelijk belasten bundelen, om 
zo te laten zien wat belangrijk is en gericht 
in actie te kunnen komen.
Esther Smid: ‘Als ervaringsdeskundige weet je 
als geen ander wat de impact is van 
borstkanker. Het geeft voldoening dat 
anderen iets aan jouw ervaringen kunnen 
hebben. Ik ga daarom zeker meedoen met 
B-force, helemaal nu ik ervaren heb hoe 
weinig tijd dat kost; ik hoef alleen maar 
middels een paar korte vragen mijn ervaring 

te delen of mijn mening te geven. Als er veel 
mensen meedoen, denk ik dat B-force grote 
effecten kan hebben. Waarom zou ik daar 
niet aan meedoen?’  

≥  B-force is ontwikkeld binnen het project 
EBI: Ervaringen Bundelen & Inzetten. De 
financiers van EBI zijn Fonds PGO en 
Stichting Pink Ribbon. Bovendien zet 
Stichting Pink Ribbon in 2013 haar 
expertise in om B-force te verspreiden 
onder iedereen die ervaring heeft met 
borstkanker of erfelijke belasting voor 
borstkanker. www.bforce.nl

≥ Als je suggesties hebt voor vragen die 
via B-force gesteld worden, mail dan 
naar bforce@borstkanker.nl

BVN-project

Jouw ervaring is onze kracht

jouw ervaring is onze kracht
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Psychische problemen 
door erfelijke aanleg
De meeste vrouwen met een erfelijke aanleg voor 
borstkanker voelen zich emotioneel goed. Ze kunnen 
omgaan met het feit dat ze drager zijn van een afwijkend 
BRCA-1 of BRCA-2-gen. Maar een aantal vrouwen heeft 
ook jaren na de uitslag van het erfelijkheids onderzoek nog 
last van stress en spanningen, zo blijkt uit nieuw onderzoek.
Tekst: Suzanne Bremmers ~ Foto: Levien Willemse

≥ Op www.brca.nl vind je verslagen van de 
internationale congressen ‘Force’ en 
‘Empag’ en het congres ‘B-last’ van de 
programmacommissie Erfelijkheid van BVN.
Nieuw op de site is ook de Zorgstandaard 
Mogelijk erfelijke en familiaire borst- en 
eierstokkanker, een document voor 
professionals waarvan nu een patiënten-
versie wordt geschreven.

B-last

Z
o’n vijftien tot twintig procent van de 
vrouwen met een erfelijke aanleg voor 
borstkanker loopt meer risico op psychi-

sche problemen als extreem piekeren, zorgen 
en angst. Deze groep denkt heel vaak aan  
kanker. Of ze doen er juist alles aan om er niet 
aan te denken, maar ook dat levert stress en 
paniekgevoelens op. Vrouwen met erfelijke 
aanleg voor borstkanker staan voor een ingrij-
pende keuze: regelmatige controles of preven-
tieve borstamputatie, eventueel gevolgd door 
chirurgische reconstructie. Medisch psycho-
loog Mariska den Heijer (28) vroeg vanaf 2007 
248 vrouwen uit beide groepen hoe het in  
psychologisch opzicht met ze gaat. Ze bekeek 
niet zozeer welke keuze – controle of amputatie 
- beter is, maar wat op termijn de psychische 
gevolgen van die keuze zijn. Iedere keuze kan 
namelijk eigen problemen met zich meebren-
gen. Vrouwen die kiezen voor controles kunnen 
iedere keer bang zijn dat er iets verdachts 
wordt gevonden. Vrouwen die een preventieve 
borstamputatie ondergaan, kunnen meer pro-
blemen krijgen met het veranderde lichaam. 
De resultaten van het onderzoek gelden niet 
voor mannen, aangezien de onderzoeker zich 
heeft gericht op vrouwen die voor controles of 
een preventieve operatie hebben gekozen. 

Risicofactoren
Den Heijer heeft in kaart gebracht wat psycho-
logische problemen kan voorspellen. Belangrij-
ke risicofactoren zijn: gebrek aan steun en niet 
openlijk kunnen praten met familie over de erfe-

lijke aanleg. ‘Praten is heel belangrijk’, zegt Den 
Heijer. ‘Helaas is het onderwerp binnen som-
mige families moeilijk bespreekbaar omdat het 
te beladen is. Zeker als er een of meerdere fa-
milieleden zijn overleden. Dat is heel jammer 
want juist familieleden zouden de zorgen over 
de erfelijke aanleg beter kunnen begrijpen.’
Een andere belangrijke voorspellende factor is 
gebrek aan eigenwaarde. Vrouwen kunnen 
zich gestigmatiseerd voelen door de erfelijke 
aanleg. Ze voelen zich “gelabeld” door het af-
wijkende gen.
Dat die risicofactoren nu in kaart zijn gebracht, 
is belangrijk omdat artsen vrouwen met moge-
lijke psychische problemen beter kunnen her-
kennen en doorverwijzen naar een psycholoog 
of maatschappelijk werker. Uit ander onder-
zoek blijkt namelijk dat niet alle vrouwen die 

ondersteuning zoeken bij de verwerking van 
hun situatie deze ondersteuning ook krijgen.
Ook is er speciale aandacht nodig voor vrou-
wen die familieleden hebben die aan borst-
kanker overleden zijn. Den Heijer: ‘Als vrou-
wen die familieleden hebben verloren de 
erfelijkheidstest gaan doen, kan dit extra be-
lastend zijn. Juist als je gaat testen kunnen al 
die herinneringen aan een overleden moeder, 
broer of zus weer naar boven komen.’

Praten is heel belangrijk
Het is mogelijk om rekening te houden met bo-
venstaande risico’s. Den Heijer raadt aan om, 
ook al is het moeilijk, toch te praten. ‘Door het 
delen van gedachtes kun je tot nieuwe inzich-
ten komen en ontdekken dat je een probleem 
ook van meerdere kanten kunt bekijken. Als je 
alles opkropt, blijf je steeds maar in dezelfde 
gedachtes hangen en kom je niet verder.’ 
Wat ook helpt, is een gevoel van controle her-
winnen. ‘Probeer actief aan de slag te gaan 
met de erfelijke aanleg. Ga op zoek naar infor-
matie, bezoek een informatiebijeenkomst. Als 
je een borstreconstructie overweegt, praat met 
je partner over hoe het lichaam er uit zal zien 
en hoe jullie daar samen mee om zouden 
gaan. Probeer te anticiperen op veranderin-
gen. Natuurlijk kun je niet alles vooraf overzien, 
maar het is goed om na te denken over de con-
sequenties van de keuzes die je maakt.’ 
Den Heijer adviseert vrouwen die merken dat 
ze niet verder komen in de verwerking van de 
erfelijke aanleg, terug te gaan naar de klinisch 
geneticus om een gesprek met een medisch 
psycholoog of maatschappelijke werker aan te 
vragen. Zij zijn gespecialiseerd in de mogelijke 
psychische problemen rondom erfelijkheid.  

Medisch psycholoog 
Mariska den Heijer van 

het Erasmus MC

40     B Het blad over borstkanker
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‘Tijdens de vakantie had ik een knobbeltje ge-
voeld en dat was zo anders dan wat je wel 
eens vaker voelt, dat voor mij de boodschap 
duidelijk was. De diagnose bij de chirurg be-
vestigde dat het inderdaad borstkanker was. 
Negen jaar geleden is dat nu. Ik kreeg een 
borstsparende operatie. Maar de uitslag van 
het onderzoek naar de poortwachterklier 
was niet goed. Het oordeel luidde: lymfklieren 
waarschijnlijk aangetast. Dus werden alsnog 
mijn okselklieren verwijderd. Dat ging toen 
nog niet in één operatie.’ 

Wie wil kijken, mag
‘Het litteken is mooi, daarom wil ik het ook 
graag laten zien! Ik ben nog redelijk trots op 
mijn lijf. Ik kan er best relaxed mee omgaan, 
denk ik. In de sauna probeer ik niet al te con-
fronterend op te treden, maar iemand die wil 
kijken mag dat. Bij het zwemmen of zonnen 

draag ik sinds verleden jaar een tankini waar-
in ik de prothese kan stoppen.’

Mijn borsten
‘Mijn borsten heb ik toch altijd wel erg belangrijk 
gevonden, in elke periode van mijn leven. Nu 
nog, voor mijn uiterlijk, mijn houding en mijn 
seksuele behoeften. Ik heb uiteraard nog een 
borst, hoewel hij in vergelijking met de rechter-
borst steeds kleiner is geworden. Wel vind ik het 
jammer dat de borst, net als rechts, steeds meer 
gaat hangen en de tepel en tepelhof daardoor 
ingevallen zijn. Soms denk ik aan een recon-
structie. Maar het hele gedoe van een operatie 
en natuurlijk de vraag of het wel mooier wordt, 
doet me steeds weer besluiten om het er maar 
mee te doen, want zo slecht is het ook weer niet.’

De angst blijft
‘Ik ben nog steeds erg bezig met borstkan-

ker, ook met mijn borstkanker. Dat komt ge-
deeltelijk door al die blijvende bijwerkingen, 
die mijn leven vaak lastig maken. Maar ik 
word natuurlijk ook ouder, ik kan niet altijd 
zeggen wat de oorzaak is van allerlei onge-
makken. Ik heb gedurende lange tijd hormoon-
therapie gehad en dat maakt dat ik heel wat 
van de veelvuldig voorkomende bijwerkingen 
heb, waaronder droge slijmvliezen. De zin in 
vrijen is bij mij daardoor afgenomen en dat 
vind ik erg. Misschien ben ik er ook zo mee 
bezig omdat ik tijdens mijn werk voor Borst-
kankervereniging Nederland zo veel patiën-
ten heb gezien en gesproken. Er zijn heel 
droevige maar ook veel vrolijke contacten  
geweest. Uiteraard ben ik gelukkig dat ik er 
na negen jaar nog ben, dat de ziekte niet is 
teruggekomen. Hoewel de angst blijft! Mijn 
grootste wens voor de toekomst is dan ook 
minder angst.’  

De naakte waarheid

‘Ik ben nog 
erg bezig met 
borst kanker’

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

Fientje Kurris
Leeftijd: 70 jaar 

Borstkanker: in 2003
Behandeling: borstsparende operatie 
en okselkliertoilet, destijds nog in twee 
operaties. Aanvullend chemotherapie, 

hormoontherapie en 25 bestralingen
Extra: Fientje deed mee aan twee 

verschillende klinische studies: eentje 
om na te gaan of twee soorten 

chemotherapie achter elkaar beter 
is dan een soort alleen, vooral het 

tweede middel Taxotere, kwam hard 
aan. De tweede studie onderzoekt 
het nut van verlengd aanvullende 

hormoontherapie, waarvoor Fientje nu 
nog een jaar medicijnen moet slikken.
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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 Neder-
land die je op de hoogte houdt van alle ontwikkelin-
gen op het gebied van borstkanker. B verschijnt drie 
keer per jaar in april, september en december. Wil je 
B ontvangen? Word dan abonnee voor € 35 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 
borstkankerzorg ziekenhuizen bieden en of zij 
voldoen aan de basiseisen die BVN stelt aan goede 
zorg. Het unieke is dat de Monitor ook laat zien hoe 
andere patiënten de zorg hebben ervaren.  
 ≥ www.borstkanker.nl/monitorborstkankerzorg

altijd antwoord
Op de website van BVN vind je nog veel meer 
informatie over borstkanker zoals een woorden-
boek, uitleg over behandelingen, een bibliotheek en 
ervaringsverhalen. Kun je iets niet vinden of heb je 
een vraag, dan klik je op de home-pagina 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 lotge-
noot. 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 
telefoon-nummer  (030) 291 72 20. 

digitaal
Via de databank kun je in contact komen met iemand 
die een vergelijkbare ervaring heeft gehad.  
Aanmelden kan via 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 
regionale initiatieven. Op www.borstkanker/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 vraagt aandacht voor borstkanker. 
Aandacht voor de borstkanker-patiënt van vandaag die de 
juiste behandeling en optimale begeleiding verdient. Daarom 
financiert Pink Ribbon projecten en onderzoeken op het 
gebied van behandeling, nazorg en lange-termijneffecten van 
borstkanker. Met als doel een beter en langer leven voor de 
borstkankerpatiënt.



‘met zijn allen vormen jullie een groep 
mensen, die mij in de tijd van de behande-
ling voor borstkanker met veel geduld, 
vriendschap en liefde heeft bijgestaan. en 
daar horen alle lieve (oud)leerlingen en 
(oud)collega’s van het graaf Huyn College 
eigenlijk ook nog bij.’ dat zegt fientje kur-
ris over deze mensen, die niet elkaar heb-
ben opgezocht, maar fientje. 

‘Fientje  is een geweldig mens. Zij zegt haar 
zegje, en zij voelt heel erg mee. Ze zal altijd 
aan anderen denken’, aldus Miriam. Desiree 
treft de kern: ‘Ik vind Fientje een vastbera-
den, gewetensvol en zachtmoedig persoon.’  
Je kunt ook lekker met haar kletsen en lekker 
bij haar eten. Daarover is iedereen het eens. 
Maar ook schilderen, fietsen, zeilen en 
twaalf uur lang naar theater kijken kan pri-
ma met Fientje. ‘Haar energie en hang naar 

ontdekking van alle dingen in het leven vind 
ik bijzonder’, zegt haar dochter Sonja.

lintje
Ze hebben het zeker niet altijd over borst-
kanker, maar het is wel een bindende factor. 
Fientjes schoonzus Karin en vriendin Marion 
kunnen er helaas uit eigen ervaring over 
meepraten. Met haar man Paul heeft ze 
door heel Nederland gefietst in de vorm van 
het roze lintje.  Van Maastricht naar Alkmaar 
en via de Afsluitdijk naar Zeeland. In Den 
Bosch kwam het lintje bij elkaar. Linda: ‘Fien-
tje heeft zich op het werk voor Borstkanker-
vereniging Nederland gestort. Daarin vindt 
ze een stuk verwerking van haar ziekte.’ 
 Desiree: ‘Fientje nam me onder haar hoede 
toen ik bij de vereniging kwam. Zij was mijn 
maatje.’   ‘Zonder haar tomeloze energie zou 
de afdeling Roermond van BVN waarschijn-

lijk al niet meer bestaan’, vult  Miriam aan. 
Als eerbetoon hebben Miriam, Linda en De-
siree gezorgd dat Fientje dit jaar erelid werd. 

meer oog voor elkaar
Sommigen hebben meer tijd met Fientje 
doorgebracht tijdens haar ziekte en daardoor 
een inniger contact gekregen. Zus Hilde: ‘Ik 
heb Fientje toen vaker opgezocht en af en toe 
met haar geschilderd, onze band is daardoor 
intensiever geworden.’ ‘Het belangrijkste is 
dat we elkaar meer in onze waarde laten, 
maar daarnaast zijn we de dingen van het 
leven bewust gaan vieren.  We maken tradi-
ties van alles, vertellen de dingen die (nog 
niet) verteld zijn en zijn liever voor elkaar ge-
worden’, zegt haar dochter. En: ‘Mijn moeder 
blijft mijn moeder. Ik kan altijd met vragen en 
onzekerheden bij haar terecht.’ En zo blijft 
Fientje helemaal zichzelf.   

zie ook omslag voor en pagina 41
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alle momenten 
met fientJe 
ziJn BiJzonder

Niet op de foto: Sonja Kurris (dochter)

≤ paul kurris 
over fientje: ‘grootste 
liefde, toeverlaat en 
metgezel’

fientje kurris 
≥

marion van 
engelshoven ≥ 
oud-collega en 
vriendin

≤ miriam kemish 
met fientje actief voor 
BVn-afdeling roermond desiree van goor 

ook actief voor BVn

karin kurris
schoonzus

    linda naus 
ook actief voor BVn

Hilde piso ≥  
zus


