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weer voor de 
marathon’

nummer 7 voorjaar 2013

Nieuwe  
oNtwikkeliNgeN 
eN iNzichteN
in onderzoek en zorg

Je behaNdelplaN
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opeNheid fiJN’ 
De moeder van 
Sjors (15) heeft 
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‘Maar tijdens de 
chemo hing mijn tong 
op mijn schoenen’, 
Alan Herbert (65) 
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De zon
In februari vroeg B-force naar het rapportcijfer dat je geeft aan de 
borstkankerzorg, die jij hebt ontvangen. Wat mij meteen opviel 
was dat vijf procent deze zorg een 10 geeft.

Een 10, dat is on-Nederlands hoog. Wat betekent het als je de 
zorg een 10 geeft? Wat waardeer je dan vooral? Welke 
zorgverlener was het belangrijkste voor je en waarom? Wat was 
de rol van je huisarts? Hoe zwaar weegt dankbaarheid dat je er 
goed doorheen bent gerold, dat je verder leeft? Ik zou de 
mensen die een 10 hebben gegeven, willen uitnodigen daar wat 
meer over te zeggen.

Ter inspiratie en als compliment. Aan de zorg, aan jezelf, aan je 
naasten. Want we zoeken constant naar verbetermogelijkheden, 
en die zijn er. Maar de 10 laat zien dat er ook veel goede dingen 
zijn in de borstkankerzorg: parels van zorgverleners, mooie 
zorginitiatieven, praktische handvatten om je er doorheen te 
helpen, vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten. Ik zou dat 
alles in het zonlicht willen zetten en de inspiratiekracht die uitgaat 
van deze voorbeelden vol willen benutten.

Dat is een paar keer ‘ik zou willen…’ en dat is niks voor BVN. We 
zijn meer van concreet doen. Dus stuur je verhaal met de goede 
voorbeelden in, gewoon naar mij: kloezen@borstkanker.nl. Dan 
maken wij er samen een mooie bundel van -  “Een 10!” - die we 
online verspreiden.

Hoewel B-force nog aan het begin staat, maakt het mij blij. 
Eindelijk een manier om in grote getale jullie stem te horen. 
Daarmee hebben jullie een ongekende kracht om de 
borstkankerzorg te verbeteren. Maak er gebruik van, laat ons 
weten welke vraag jij wilt stellen via B-force en nodig mensen in je 
omgeving uit de vragen ook te beantwoorden.

Een ongekende kracht achter B de afgelopen jaren is onze collega 
Heike van der Woerd. Zonder haar was het blad nooit geworden 
wat het nu is. Na vijf jaar bij BVN wil zij haar energie elders 
inzetten. Heel veel dank aan Heike en wij wensen haar een 
zonnige toekomst!

Over de zon gesproken: ik hoop dat ’ie schijnt als B verschijnt. 
Geniet er lekker van.

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

b Het blad over borstkanker
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actueel

Berichten van onze bladpartners 
(advertorial)

Stopdepijn.nl voor informatie over zenuwpijn
Veertig procent van de patiënten met kanker heeft last van 
zenuwpijn (neuropathische pijn), veroorzaakt door de tumor 
zelf of de behandeling ervan. Zenuwpijn is qua oorzaak, ge-
waarwording en behandeling sterk verschillend van ‘gewo-
ne’ pijn. Op de website www.stopdepijn.nl kunt
u hierover meer informatie verkrijgen. Daar kunt u tevens vi-
deo’s bekijken van patiënten met zenuwpijn en van Prof. dr. 
Huygen, hoogleraar pijngeneeskunde Erasmus MC, over 
wat zenuwpijn is en de behandeling ervan.

bepaling van risico op uitzaaiingen
MammaPrint is een test van Agendia die een duidelijke risi-
cobepaling geeft waardoor de beslissing over het wel of niet 
krijgen van chemotherapie betrouwbaarder wordt. Overleg 
met uw arts of deze test geschikt voor uw situatie is. Mam-
maPrint is ook de eerste en enige door de FDA goedgekeur-
de test voor de bepaling van risico op uitzaaiingen van 
borstkanker. Daarnaast is deze MammaPrint-test de enige 
test met gepubliceerde overlevingsresultaten van een pros-
pectieve studie uitgevoerd in Nederland.  
≥ www.mammaprint.nl

Diagnoseborstkanker.nl
Diagnoseborstkanker.nl bestaat al enkele jaren en wordt 
vanaf het begin vaak bezocht. De bezoeker wordt uitvoerig 
geïnformeerd over allerlei aspecten van de ziekte, zoals de 
onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden en de psycho-
sociale kanten. De website wordt uiteraard regelmatig ge-
actualiseerd. Maar de tijd staat niet stil: er hebben zich se-
dert de lancering van de website allerlei ontwikkelingen 
voorgedaan in de behandeling van borstkanker. Zeker de 
moeite waard om (weer) eens een kijkje te nemen.

04     

Nieuws van BVN 

Patiëntencongres over laatste ontwikkelingen borstkanker
Op 19 juni 2013 wordt het eerste patiëntencongres voor  
(ex)borstkankerpatiënten georganiseerd. Een congres waar-
op zeven vooraanstaande experts een update geven over de 
laatste inzichten en ontwikkelingen op borstkankergebied.  
De sprekers zijn dr. J. Wesseling (pathologie en diagnostiek), 
prof. dr. E.J.Th. Rutgers (chirurgie en plastische chirurgie), dr. J.  
Maduro (radiotherapie), dr. G. Sonke (systeembehandeling 
neo-adjuvant), prof. dr. E. van der Wall (systeembehandeling 
adjuvant), prof. dr. E. Boven (systeembehandeling gemetasta-
seerd) en dr. A.E. van Leeuwen-Stok (de wereld achter  
klinisch onderzoek).
Er is gelegenheid om de onderzoekexperts vragen te stellen. 
Dit congres wordt georganiseerd door BOOG, Stichting Pink 
Ribbon en BVN. Informatie en aanmelden:  
≥ www.pinkribbon.nl

Themamiddag erfelijke borst- en eierstokkanker
Op zaterdag 28 september 2013 organiseert de Program-
macommissie Erfelijkheid van  BVN een themamiddag in 
Utrecht met de titel “Wil ik het weten? En dan?” 
Tijdens de middag komen vragen aan de orde waar mo-
gelijke dragers van een gemuteerd BRCA1- of BRCA2-gen 
mee te maken kunnen krijgen, bijvoorbeeld over DNA-
onderzoek, werk en verzekeringen, de impact van BRCA 
op het persoonlijke leven, relaties en familie en technie-
ken voor preventieve borstreconstructie en eierstokverwij-
dering. Workshops worden zowel voor de jongere als de 
oudere doelgroep aangeboden. In de Show & Tellroom 
kunnen vrouwen ervaringen uitwisselen en vragen stellen 
over borstreconstructies. Voor informatie en aanmelding: 
≥ www.brca.nl

Themadag Uitgezaaide borstkanker 
Op 12 oktober 2013 organiseert BVN weer een themadag 
hoop & vrees voor mensen met uitgezaaide borstkanker 
en hun naasten. Het thema is “Samen verder”. Daarbij kun 
je denken aan (weer) deelnemen aan de maatschappij, 
aan samen met je behandelaars werken aan een optimale 
kwaliteit van leven en aan steun geven aan elkaar.  Deze 
aspecten krijgen vorm in lezingen, workshops, lotgenoten-
contact en een informatiemarkt. Volg de nadere invulling 
van het programma op www.borstkanker.nl/themadag_
hoop_vrees_2013 of op Twitter (@Borstkanker). Deze dag 
wordt mede gefinancieerd door Stichting Pink Ribbon. 

b Het blad over borstkanker
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actueel

Esthers column

Zuur
Tijdens de redactievergadering van deze B wilde ik vertellen 
waarover mijn volgende column zou gaan. Ik was het ver-
geten, maar had het gelukkig opgeschreven: chemobrein!
Heb ik daar last van? Functioneer ik minder goed? Feit is 
dat ik vergeetachtiger ben geworden en regelmatig con-
centratieproblemen heb. Komt dat door chemo, leeftijd, 
vervroegde overgang of een combinatie van die dingen?

‘Chemobrein is geen fabeltje’ las ik eind vorig jaar in de 
krant. Amerikaanse onderzoekers hebben aangetoond dat 
het echt bestaat: bij mensen die behandeld zijn met che-
motherapie zijn veranderingen waarneembaar in de her-
senen. Mijn hersenen werken niet meer als voorheen, dat 
is duidelijk. Voordat ik borstkanker kreeg, was ik al een 
type lijstjes, maar nu functioneer ik echt niet meer zonder 
agenda en briefjes. Ik schrijf alles op, want anders vergeet 
ik dingen. Soms vergeet ik zelfs waar ik iets heb opge-
schreven. Ik herinner mij vaak niet wat ik afgelopen 
weekend heb gedaan of wat ik gisteren heb gegeten. Het is 
eigenlijk een wonder dat ik nog kan werken en mijn dead-
lines haal.

Af en toe gaat er iets mis. Zo had ik laatst een scheut 
schoonmaakazijn in de volle waterkoker gedaan om te 
ontkalken. Ik vergat het azijnwater weg te gooien; in 
plaats daarvan gebruikte ik het om aardappels in te ko-
ken. De stamppot was een beetje zurig, maar pas na het 
eten, toen ik de waterkoker weer op het aanrecht zag 
staan, besefte ik hoe dat kwam. Deze anekdote was ik na-
tuurlijk allang vergeten. Ik wist dat ik onlangs iets stoms 
had gedaan, maar wat ook alweer? Ik kwam er maar niet 
op en kon daardoor niet beginnen aan deze column. Tot-
dat ik iets uit het gootsteenkastje nodig had en de fles 
schoonmaakazijn zag staan. Ik haastte me naar een klad-
blok en schreef het onmiddellijk op: schoonmaakazijn! 
Gelukkig was dat nog ruim voor de deadline.

Reageren? Mail naar info@esthersmid.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.

Vliegende start B-force 

Op 8 januari is B-force van start gegaan. Een nieuwe mo-
gelijkheid van BVN om online je mening te geven over de 
borstkankerzorg. Daarmee kun je direct helpen de zorg te 
verbeteren en onderzoek te versnellen. Twee dagen na de 
start had B-force al 1000 accounts en dat aantal stijgt elke 
week! Eind maart zijn er ruim 13.000 antwoorden gegeven 
op negen vragen.

Opmerkelijke resultaten
Hoewel de vragen soms complex zijn, komen er binnen één 
dag vaak al honderden antwoorden. Dat zorgt voor uitkom-
sten waar overheid, zorgverzekeraars en zorgverleners niet 
omheen kunnen. Een greep uit de resultaten:
•  39% geeft de ontvangen borstkankerzorg een 8.  

En 5% zelfs een 10! 
•  60% vindt dat de zorg beter kan. Vooral de nazorg, de 

organisatie van de zorg en de communicatie.
•  energieniveau en psychisch welbevinden bepalen  

(naast overleven en beter worden) vooral het resultaat  
van de behandeling.

Acties op basis van de uitkomsten
Op basis van alle uitkomsten komt BVN in actie. Dit jaar ma-
ken we binnen de serie B-bewust praktische handvatten over 
de onderwerpen die jullie hebben aangegeven. De vragenlijst 
voor nieuwe borstkankerpatiënten over hun ervaringen met 
de zorg wordt aangevuld met jullie input. Dankzij B-force we-
ten we hoe jullie denken over concentratie van de borstkan-
kerzorg. Zo konden wij een standpunt bepalen dat werkelijk 
jullie stem verwoordt. 

De minister gaf ons één week de tijd om te reageren op haar 
voornemen bepaalde hormoontherapieën op te halen bij een 
ziekenhuisapotheek in plaats van bij je eigen apotheek. Uit de 
antwoorden blijkt dat 70% van de patiënten hier grote bezwa-
ren tegen heeft. Dat hebben we de minister laten weten. We 
doen er alles aan om deze voorgenomen bezuinigingsmaat-
regel van tafel te krijgen. 

Jouw ervaring is onze kracht Hoe meer mensen meedoen, 
hoe krachtiger BVN in actie kan komen. Blijf daarom mee-
doen. Samen maken we het verschil! 

≥ www.b-force.nl
 

b van Borstkankervereniging Nederland 
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‘Ik 
heb nu toch 
al kanker’

Naam Ellen Vermeer*
Leeftijd 43 jaar
Vond dat anderen zich al te veel met 
haar lijf bemoeiden

‘Ik kreeg bijna vier jaar geleden de diagnose 
borstkanker. Nu ben ik nog steeds een vaste 
klant in het ziekenhuis. Ik overwoog toen niet 
meteen te stoppen. Wel ben ik telkens ge-
stopt vanwege de operaties die ik moest on-
dergaan. De specialist zei dat het beter was 
voor de genezing als ik zes weken vooraf zou 
stoppen en dat deed ik dan keurig. Maar vier 
of vijf weken na de operatie begon ik weer. Ik 
dacht: waarom zou ik stoppen, ik heb nu 
toch al kanker. In zo’n stressituatie is het bo-
vendien nog lastiger om te stoppen. Daarbij 
speelde bij mij het gevoel: daarover kan ik 
tenminste zèlf beslissen. Iedereen zit maar 
voortdurend aan me – soms vroeg ik me af 
of mijn lijf nog wel van mij was. Daar krijg ik 
iets opstandigs van. Of ik rook bepaal ik ten-
minste wel nog zelf. 

Ik weet nu dat mijn leven zomaar 180 gra-
den kan draaien. Het staat een beetje los 
van het feit dat ik kanker had, dat roken. Te-
genwoordig sport ik meer, ik eet gezond en 
snoep zowat niks, ik rook ook niet zo veel. Ik 
let wel degelijk meer op mijn lichaam. Mis-
schien bagatelliseer ik het een beetje, maar 
ook mensen die nooit hebben gerookt kun-
nen longkanker krijgen. Mijn internist-onco-
loog zegt: ik heb liever dat je stopt, maar uit-
eindelijk is het je eigen verantwoordelijkheid. 

Als het moet dan doe ik het wel, net als 
toen ik zwanger was. 

In het begin kreeg ik wel eens de opmer-
king: rook jij nog? Maar nu is het geen item 
meer. In huis rook ik niet. Mijn zoon zag laatst 
dat pakje sigaretten en zei: waarom rook je 
nog? Op het pakje staat dat het dodelijk is. 
Als hij het zegt dan komt het wel aan... Het is 
vooral een gewoonte. Die zou je kunnen af-
leren. De winst van dit gesprek is dat ik nu 
weer moet nadenken waarom ik nog rook. 
Maar het blijft gezellig. Mijn vriend rookt ook. 

Hij is steeds met mij gestopt, maar wanneer 
hij dan vroeg of ik niet stiekem toch rookte, 
werd ik al kriegel. Nu nemen we na het werk 
samen de dag door bij een sigaretje.’ 

(*De naam van de geïnterviewde is 
gefingeerd en bekend bij de redactie)

dubbelportret
Waarom ik wel/niet  
gestopt ben met roken
Tekst: Jac. Janssen ~ Foto's: Martijn de Vries

dubbelportret
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Naam Monique Schijff
Leeftijd 29 jaar
Wilde altijd al vóór haar  
dertigste stoppen

‘Op 5 april vorig jaar kreeg ik de diagnose 
borstkanker. Op 25 juni ben ik gestopt met 
roken. Dat weet ik dankzij de app die aan-
geeft hoeveel dagen ik al gestopt ben. En 
hoeveel ik inmiddels bespaard heb: er-
gens tussen 1600 en 1700 euro. Ik rookte 
dan ook een pakje per dag. Mijn oncoloog 
raadde me aan te stoppen vóór de opera-
tie, maar zei erbij dat het misschien niet 
handig was om dat voor aanvang van de 
chemokuur te doen. Daar moet je geen 
extra stress bij hebben. Toen ik op de helft 
was, na mijn derde chemo, werd duidelijk 
dat de kuur aansloeg. Ik riep al jaren dat ik 
voor mijn dertigste zou stoppen, en nu 
was de tijd daar. 

De dvd van Alan Carr heeft me daarbij 
enorm geholpen. Wat Carr doet is pure ma-
nipulatie maar dan de goede kant op. Hij 
benadrukt namelijk wat je allemaal wínt 
door te stoppen in plaats van dat je iets op-
geeft. En je wint ook op elk vlak: qua condi-
tie, het geld dat je bespaart, je gezondheid... 
Twee vriendinnen stopten tegelijk met mij. 

Eén van hen is nog steeds gestopt, de 
tweede begon stiekem na twee weken 
weer. Vooral de eerste weken had ik er veel 
steun aan om het samen te doen. Bijna al 
mijn vrienden roken en helaas sta ik nog 
steeds geregeld buiten in de kou met hen. In 
principe wil natuurlijk elke roker stoppen, 
maar roken schijnt voor sommige mensen 
psychisch nog verslavender te zijn dan hero-
ine Ik heb sindsdien mijn moeilijke momen-
ten gehad en doorstaan. Laatst nam ik eens 
een hijs van een jointje. Dat voelde letterlijk 
verstikkend, ik heb een half uur gehoest. 
Sindsdien verwacht ik niet ooit weer te be-
ginnen. Misschien als ik later uitzaaiingen 
zou krijgen – maar zelfs dan niet. Ik wil niet 
oordelen over mensen die door blijven roken 
na borstkanker. Maar ik wil kanker niet over 
mezelf afroepen. Borstkanker overkomt je, 
daar is niks aan te doen, maar longkanker 
kan ik proberen te voorkomen door in elk 
geval niet te roken. Die ervaring met kanker 
is voldoende motivatie om te stoppen. Wat 
ook hielp was dat ik na de chemo een vriend 
kreeg die niet rookte.’

Monique hield een blog bij tijdens haar 
behandeling, zie:  
www.kankerzooi.wordpress.com

dubbelportret

‘Ik wil 
kanker niet 
over mezelf 
afroepen’
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B-richten

• —Wil jij ook het platform Kanker.nl  
uitproberen? 
Kanker.nl wordt de plek waar je alles over kanker kunt vinden 
en delen. Het biedt betrouwbare informatie over kanker en een 
community met discussiegroepen. Daarnaast kun je in contact 
komen met lotgenoten. Voordat Kanker.nl live gaat in juni 
2013, is het noodzakelijk dat veel (ex)patiënten en naasten het 
platform gaan testen, om ervoor te zorgen dat het platform 
gebruiksvriendelijk en stabiel is op het moment dat het live gaat. 
Kanker.nl is een gezamenlijk initiatief van KWF Kankerbestrij-
ding, de samenwerkende patiëntenorganisaties van de NFK en 
de integrale kankercentra. Wil je meehelpen testen? Stuur dan 
een mailtje naar proeftuin@kanker.nl.

 • —App voor borstkankerpatiënten
OWise borstkanker, een nieuwe website en iPhone-app, wil 
patiënten helpen tijdens en na de behandeling door alle infor-
matie over de individuele situatie op één plek bij elkaar te zet-
ten. De tool heeft onder meer een dagboek- en agenda- 
functie. OWise is ontwikkeld door Px HealthCare, dat zich de 
financiering van kwaliteitsonderzoek naar borstkanker tot doel 
stelt. Daarvoor gebruikt Px HealthCare, anoniem, een aantal 
gegevens die de gebruiker via de app en website invoert.  
www.owise.nl

• —Beter cosmetisch resultaat 
Chirurg-oncoloog Paul Nijhuis van VieCuri Medisch Centrum 
in Venlo opereert sinds een jaar patiënten die een borstspa-
rende operatie ondergaan zo dat de littekens in de huidplooien 
aan de onder- of zijkant van de borst gelegd worden. Daardoor 
zijn de littekens na de operatie in normale houding niet zicht-
baar.  Hoeveel borstkankerpatiënten met verdere verfijning van 
de techniek op den duur op deze manier geholpen kunnen wor-
den moet blijken. De methode kan bijvoorbeeld niet toegepast 
worden als de tumor in verhouding tot de cupmaat groot is en 
ook niet bij bepaalde tumorvormen. Nijhuis wil de techniek 
delen met andere collega’s.

In deze rubriek vind je informatieve berichten over borstkanker. 
Kijk voor het laatste nieuws op www.borstkanker.nl

op de hoogte

B-lachelijk
door Annabel Bolck

Vrij naar een strip uit het boek "Je ziet er hartstikke goed uit" 
van Annabel Bolck (Uitgeverij Springplank).
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‘De diagnose kanker kwam hard aan. Maar we waren 
erop voorbereid, want Simon voelde zich al een tijdje niet 
lekker en had een raar knobbeltje naast zijn rechtertepel. 
Dat hij borstkanker had, verbaasde hem niet. Hij wist dat 
mannen dat kunnen krijgen. 
In het begin was ik de kluts kwijt. Maar al snel ging bij mij 
de knop om. Ik dacht: als ik iets voor hem wil betekenen, 
moet ik sterk zijn. We moeten er samen doorheen.
We konden maar heel weinig informatie vinden over 
borstkanker bij mannen. En als ik vertelde dat Simon 
borstkanker had, keken de mensen me vreemd aan. Bij-
na niemand zei: ‘Wat erg voor jullie’. Terwijl er ook man-
nen doodgaan aan borstkanker.
Simons doel is ervoor te zorgen dat borstkanker bij man-

nen herkend en erkend wordt. Hij zet zich daar al jaren 
voor in, onder andere via de BVN-werkgroep ‘Mannen en 
Borstkanker’. Ik vind het prima en sta helemaal achter 
hem. Zijn pc staat boven. Mijn naaimachine ook. Zitten 
we toch gezellig samen. 
Ik vind het heel fijn voor hem dat zijn inspanningen tot re-
sultaat leiden. Er is nu bijvoorbeeld een mannenpoli in het 
UMC Utrecht. Ook komt er een onderzoek naar borstkan-
ker bij mannen. Maar als dan een professor van het AVL 
in Buitenhof zegt dat borstkanker niet voorkomt bij man-
nen, lijkt alles voor niets te zijn geweest. Het raakt me dat 
hij zich zó heeft ingespannen, en nog, en dat één zo’n 
opmerking alles wegvaagt.’  

‘Wat erg 
voor jullie’

De man van Truus Luites (68) kreeg in 2004 borstkanker. Beetje 
vreemd, vond de omgeving. En ook de oncoloog keek raar op toen 
mevrouw Luites ineens meneer Luites bleek te zijn.

‘In het 
begin was 
ik de kluts 
kwijt’
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Deze medische les schetst de actuele 
ontwikkelingen in de borstkankerzorg 
aan de hand van vier belangrijke trends:
•  Personalisering van de zorg. Maatwerk
wordt meer en meer standaard.
•  Opkomst van precisiemedicijnen. Deze
zijn trefzeker tegen kankercellen, maar 
laten gezonde cellen met rust.
•  Zuiniger doseren en behandelen. Het is
vaak even effectief, maar minder belastend 
en minder schadelijk voor de patiënt (en 
het kost minder). 
•  Opereren zonder snijden.
Radiotherapie en andere hoogwaardige 
technologieën zijn vaak even effectief, terwijl 
ze minder belastend zijn voor de patiënt. 

Tekst: Peter Hamerslag 
Foto: Anneke Hymmen
Illustratie: Deborah van der Schaaf
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Trends bij de 
behandeling van 
borstkanker

ij veel soorten kanker, borstkanker niet 
uitgezonderd, zijn de behandelmogelijk-
heden in de afgelopen jaren spectaculair 
verbeterd. Een goede indicatie daarvoor 

vormt het percentage patiënten dat nog in leven is een 
bepaald aantal jaren na de eerste diagnose. Bij borst-
kanker is nu zo’n 85 procent van de patiënten vijf jaar 
na de eerste diagnose nog in leven. Vijftien jaar geleden 
was dat ongeveer 75 procent, vijftig jaar geleden minder 
dan 50 procent. 

Wetenschappelijk onderzoek
Deze verbetering wordt deels verklaard uit de medisch-
technologische ontwikkeling. Chirurgen, radiologen, 
pathologen, radiotherapeuten en medisch-oncologen 
hebben tegenwoordig nu eenmaal betere instrumenten 
tot hun beschikking dan tien, twintig jaar geleden. 
Daardoor kunnen zij nauwkeuriger werken, op basis 
van een betere medische beeldvorming en diagnostiek, 
met minder schade aan gezond weefsel. 
Maar de grote vooruitgang wordt toch vooral aange-
dreven door wetenschappelijk onderzoek naar hoe kan-
ker ontstaat, groeit en uitzaait, en hoe dit te bestrijden. 
Anno 2013 weten wij nu eenmaal veel meer van de 
ziekte dan pakweg vijftien jaar terug. Of beter: van de 
ziektes – meervoud. Want als iets duidelijk is geworden, 
dan is het dat borstkanker niet één ziekte is. 

Trend 1 – Maatwerk wordt standaard
Dit maakt de bestrijding van borstkanker razend com-
plex. Wat bij de ene tumor werkt, kan bij een andere 

Dit artikel kwam tot stand in nauwe samenwerking met dr. Sabine Linn, 
internist en onderzoeker bij het Antoni van Leeuwenhoek en  
hoogleraar Translationele Oncologie met focus op borstkanker aan  
de Universiteit Utrecht.
Verder werkten mee:  
Dr. Thijs van Dalen, chirurg Diakonessenhuis, Utrecht
Dr. Hiltje de Graaf, internist-oncoloog Oncologisch Centrum Leeuwarden
Dr. John Maduro, radiotherapeut UMC Groningen
Dr. Sandra Radema, internist-oncoloog UMC St Radboud, Nijmegen
Dr. Caroline Seynaeve, internist-oncoloog Erasmus MC, Rotterdam
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Over de illustratie:
Ontwikkeling: geleidelijke verandering in een zekere richting.Hoop: regenboog. 
Een opengeklapte regenboogparaplu is meteen ook een soort cirkeldiagram. 
De beweging ervan werd in verschillende snelheden, richtingen en sluitertijden 
gefotografeerd. Het meest verrassende was dat de snelst draaiende paraplu 
een soort borstvorm opleverde! (foto 4).

de medische les
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zinloos zijn of zelfs averechts werken. Een belangrijk 
deel van het onderzoek is er daarom op gericht de eigen-
schappen van de verschillende tumortypen te leren ken-
nen en onderscheiden. Maar niet alleen de tumor zelf, 
ook de directe omgeving daarvan (in het Engels 
‘microenvironment’) en de patiënt als totaal (‘host’) 
blijken van grote invloed te zijn.
Gezocht wordt naar specifieke genen die geassocieerd 
worden met het ontstaan en de uitzaaiing van borst-
kanker. Tientallen van dergelijke genen zijn inmiddels 
geïdentificeerd. Maar dit is nog maar het begin van het 
werk. Nog aanzienlijk ingewikkelder is het om te ont-
rafelen volgens welke moleculaire processen (‘molecular 
pathways’) deze genen hun werk doen en wat daarbij 
de invloed is van de directe omgeving van de tumor en 
van de persoon als totaal. 
Het is moeizaam onderzoek, maar de resultaten zijn 
bemoedigend. Een aansprekend voorbeeld betreft tumoren 
die moleculair gezien erg lijken op erfelijke (BRCA-gemu-
teerde) borstkankers, de zogenoemde ‘BRCA-like’ tumo-
ren. Een behandeling met een combinatie van intensieve 
chemotherapie (ondersteund door stamceltransplantatie) 
of behandeling met een zogeheten PARP-remmer (zie 
kader 2) wordt ingezet om de moleculaire paden te ontre-
gelen en lijkt in uitgezaaide setting succesvol. 

Diagnostische instrumenten
Natuurlijk moeten behandelaars kunnen vaststellen 
welke tumorkenmerken bij een individuele patiënt van 
toepassing zijn. Een belangrijk deel van het onderzoek 
is daarom gericht op het ontwikkelen van hoogwaar-
dige diagnostische methoden en instrumenten. Voor-
beelden van dergelijke instrumenten zijn Oncotype DX, 
MammaPrint en Mammostrat, maar meer instrumen-
ten zijn in ontwikkeling. Ze helpen behandelaars bij het 
bepalen van de genetische opmaak van de tumor en het 

vaststellen van andere kenmerken, zoals de aan- of 
afwezigheid van bepaalde eiwitten. Hiermee wordt 
voorspeld hoe de tumor zal reageren op een specifieke 
behandeling (bijvoorbeeld een medicijn) en hoe groot 
bijvoorbeeld de kans op uitzaaiingen is. 
Naast de genetische opmaak van de tumor is ook die van 
de persoon zelf belangrijk. Op basis daarvan kan bij-
voorbeeld voorspeld worden of een bepaald medicijn 
goed verdragen zal worden. En als dan ook nog de leefstijl 
en -omstandigheden bekend zijn, kan het behandelplan 
zeer precies worden afgestemd op individuele tumor- en 
patiëntkenmerken. Maatwerk dus. Deze aanpak wordt 
in het Engels ‘personalized medicine’ genoemd.

Psychosociale ondersteuning en werk
De persoonlijke benadering strekt zich ook uit tot de 
psychosociale ondersteuning en begeleiding van indivi-
duele patiënten. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit 
naar arbeidsreïntegratie. Nu borstkanker zoveel vaker 
geneest of het karakter van een chronische ziekte krijgt, 
is het belangrijk te voorkomen dat mensen onnodig in 
ziektewet of arbeidsongeschiktheid blijven. Sinds 2012 
zijn in diverse ziekenhuizen gespecialiseerde bedrijfs-
artsconsulenten oncologie beschikbaar.

Trend 2 – De opkomst van precisiemedicijnen
Als gezegd zijn wetenschappers in het ideale geval in 
staat vast te stellen volgens welke exacte moleculaire 
mechanismen de cellen van een bepaald soort tumor 
groeien en delen, zodat ze dit proces met inzet van 
precisiemedicijnen kunnen ontregelen. Een dergelijke 
gerichte benadering wordt een doelgerichte therapie 
(‘targeted therapy’) genoemd: een behandelwijze die 
zich zoveel mogelijk richt op de kankercellen en de 
gezonde cellen met rust laat. Daartoe moet het medi-
cijn onderscheid kunnen maken tussen zieke en gezon-
de cellen. Een groot deel van het onderzoek legt zich 
hierop toe: het vinden van eigenschappen die kanker-
cellen wel en gezonde cellen niet hebben. 
Een bekend voorbeeld van zo’n eigenschap is de 
HER2-receptor, die in grote aantallen in een bepaald 
soort borstkanker wordt aangetroffen, maar die in 
gezonde cellen veel minder voorkomt. Al ruim tien jaar 
kunnen HER2-positieve tumoren (ongeveer twintig 
procent van de borstkankers) via immuuntherapie 
bestreden worden met het medicijn trastuzumab 
(merknaam Herceptin), een antilichaam dat zich bindt 
aan de HER2-receptoren en daardoor het groei- en 
delingsproces van de tumorcellen verstoort. Trastuzu-
mab is buitengewoon waardevol gebleken voor vrou-
wen met een HER2-positieve borstkanker. Deze vorm 
van borstkanker, die ooit de slechtste prognose had, 
heeft nu een goede prognose, mits behandeld met dit 
precisiemedicijn. 

de medische les 

Onderzoekers zoeken 
eigenschappen die 
kankercellen wel hebben 
en gezonde cellen niet
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Chemotherapie van de toekomst
Maar het blijkt nog beter te kunnen. Trastuzumab blok-
keert het groeipad maar doodt de kankercellen niet 
direct. Daarom moet de therapie behoorlijk lang wor-
den toegepast en hebben de tumoren tijd om resistentie 
te ontwikkelen. Om dat te voorkomen, is onlangs een 
zogenoemde combinatietherapie ontwikkeld, meer spe-
cifiek een combinatie van immuun- en chemotherapie. 
Conventionele chemotherapie heeft het belangrijke 
nadeel dat de gifstoffen niet alleen de tumorcellen maar 
ook gezonde cellen aanvallen – vandaar de vele bijwer-
kingen. Onlangs echter slaagden onderzoekers er in om 
aan trastuzumab het krachtige chemotherapeuticum 
Mertansine (DM1) te hechten (zie kader). Trastuzumab 
is in deze combinatie (T-DM1) niet meer het eigenlijke 
medicijn maar de drager van het medicijn. Onderzoe-
kers zien in deze ontwikkeling de toekomst van chemo-
therapie. Meerdere van dit soort medicijnen (voor 
verschillende soorten kanker) worden op dit moment 
ontwikkeld en uitgetest.  

Trend 3 – Zuiniger behandelen waar mogelijk
Logischerwijs ging in het verleden de meeste aandacht 
uit naar het verbeteren van het therapieresultaat zelf. 
Maar elk resultaat heeft zijn prijs, en soms kun je ook 
een goed resultaat bereiken voor minder. Denk daarbij 

Prof. dr. Sabine 
Linn is internist en 
onderzoeker in het 
Antoni van Leeu-
wenhoek. Sinds 
2012 is zij deeltijd 
hoogleraar Trans-
lationele Oncologie 
aan de Universiteit 
van Utrecht. 

aan medicijnen en therapieën die minder bijwerkingen, 
littekenweefsel en gezondheidsschade op lange termijn 
geven (en denk inderdaad ook aan geld). Maar ook de 
combinatie van tumorverwijdering, bestraling en borst-
reconstructie in één operatie is hier een voorbeeld van.
Therapeuten zoeken de grenzen op. Met hoeveel minder 
bestraling, chirurgie of medicatie kun je toe voor een 
vergelijkbaar resultaat? Met hoeveel minder nacontrole? 
Met hoeveel minder diagnostisch onderzoek?

‘Risk adapted screening’
Dat de screeningsinstrumenten zoveel beter worden, 
brengt ook het gevaar van overdiagnose en -behandeling 
met zich mee (en van overbelasting van de gezondheids-
zorg). Het is bijvoorbeeld bekend dat het lichaam voor-
stadia van borstkanker zelf kan opruimen. In het verleden 
gebeurde dit zonder dat we er weet van hadden, maar nu 
door screening deze voorstadia zichtbaar worden, bestaat 
het risico dat mensen zich onnodig zorgen maken.
Gepleit wordt daarom voor een vorm van screening 
waarbij de frequentie verschilt per risicogroep (‘risk 
adapted screening’). Dus niet standaard eens per twee 
jaar, maar minder frequent voor vrouwen met een 
beperkt risico en juist veel vaker bijvoorbeeld voor 
vrouwen met erfelijke aanleg. In het verleden kozen 
vrouwen die als gevolg van een erfelijke mutatie op het 
BRCA1- of BRCA2-gen een sterk verhoogd risico heb-
ben om op jonge leeftijd borstkanker te ontwikkelen 
er snel voor om borsten preventief te laten verwijderen. 
Maar de screeningsmethoden zijn door middel van de 
huidige MRI verbeterd, waardoor zij nu meer tijd heb-
ben om zich hierop te bezinnen en een hen passend 
besluit te nemen. 

Langjarige studies
Omdat chemotherapie, hormoontherapie en immuun-
therapie al langere tijd toegepast worden, komen de laat-
ste tijd veel resultaten beschikbaar van meerjarige 
vergelijkende studies naar therapieduur, toedieningsvor-

Met hoeveel minder 
bestraling, chirurgie of 
medicatie kun je toe 
voor een vergelijkbaar 
resultaat?
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men en behandelcombinaties. Op basis van dergelijke 
studies weten we bijvoorbeeld sinds kort dat het toedie-
nen van trastuzumab gedurende twee jaar niet tot betere 
resultaten leidt dan toediening gedurende één jaar. Bij 
hormoongevoelige (ER- en/of PR-positieve) borstkankers 
is daarentegen gebleken dat langer doorgaan met hor-
monale therapie (tien jaar in plaats van vijf jaar) wel 
meerwaarde heeft bij patiënten met een hoog risico op 
terugkeer van de ziekte. 
Ook in de radiotherapie zijn dosering en frequentie 
onderwerp van voortdurende studie. In de loop van 2011 
gingen de Nederlandse ziekenhuizen over op een schema 
van bijvoorbeeld zestien in plaats van vijfentwintig 
bestralingen bij patiënten die een borstsparende behande-
ling hebben gehad. Het verkorte bestralingsschema blijkt 
even effectief, maar is minder belastend voor de patiënt 
en geeft minder bijwerkingen. Een studie naar een nog 
veel korter schema, met maar vijf bestralingen, loopt nog 
een paar jaar.

Trend 4 – ‘Opereren zonder snijden’ 1

Een belangrijke trend is om via radiotherapie te doen wat 
tot voor kort via chirurgie ging. In dit verband wordt wel 
(zij het niet letterlijk correct) gesproken over ‘opereren 
zonder snijden’. Een voorbeeld daarvan betreft de oksel-
behandeling. Tot op dit moment is de standaardproce-
dure om alle klieren in de oksel te verwijderen wanneer 
in de poortwachterklier uitzaaiingen zijn gevonden. 
Maar bij een bepaalde groep patiënten werkt bestraling 
van de oksel even goed, terwijl de grote nadelen van 
okselklierverwijdering (verstoorde beweegfunctie van de 
arm, oedeem, pijn) beperkt worden. 
Andere voorbeelden van ‘opereren zonder snijden’ zijn 
behandeling met ultrageluid (zie kader 3) en een techniek 
waarbij via een sonde miljoenen radioactieve bolletjes wor-
den ingebracht, die in de nauwe bloedvaten rond een tumor 
vastlopen. De tumor wordt vervolgens door de straling 
weggebrand. Deze techniek wordt nog niet bij borstkanker 
toegepast, maar zal in de toekomst mogelijk wel beschik-
baar komen voor borstkankerpatiënten met uitzaaiingen. 

Vooraf bestralen 
Al enkele jaren is het gebruikelijk om al voor de operatie 
met de toediening van medicijnen te beginnen (neo-adju-
vante medicatie). Maar nu wordt er ook onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheid om te bestralen vooraf-
gaand aan de operatieve verwijdering van de tumor. Dit 
heeft naar verwachting twee voordelen. Het is allereerst 
makkelijker om te bestralen als de tumor nog aanwezig 
is: er kan hierdoor nauwkeuriger gewerkt worden. Het 
tweede voordeel is dat als gevolg van de bestraling de 
tumor veelal al iets krimpt, zodat minder weefsel verwij-
derd hoeft te worden. Hierdoor kan ook het cosmetische 
resultaat verbeteren.  

T-DM1 
Wat is het?
Een ingenieus en zeer krachtig precisiemedicijn 
waarin immuuntherapie en chemotherapie 
worden gecombineerd. Het bestaande middel 
trastuzumab (Herceptin) wordt gebruikt als 
drager van de krachtige gifstof DM1. Omdat 
trastuzumab vrijwel uitsluitend bindt aan 
HER2-positieve tumorcellen, blijven gezonde 
cellen buiten schot. 

Voor wie?
Voor vrouwen met (mogelijk) uitgezaaide 
HER2-positieve borstkanker. 

Bezwaren? 
2% van de patiënten krijgt hartklachten. Het is 
een duur medicijn. 

Wanneer en waar?
Zeer recent door de Amerikaanse medicijnwaak-
hond FDA goedgekeurd; verwacht wordt dat de 
Europese goedkeuring snel zal volgen. In 
Nederland beperkt experimenteel beschikbaar 
in Groningen, Nijmegen en Amsterdam. 

PARP-remmers 
Wat is het? 
PARP-remmers blokkeren een enzym dat veel 
kankers, vooral erfelijke borstkankers (BRCA1/2), 
nodig hebben om DNA-schade te repareren. 

Voor wie?
Voor patiënten met erfelijke borstkanker, al dan 
niet uitgezaaid. Ook patiënten met andere 
vormen van borstkanker, waaronder een deel 
van de triple-negatieve tumoren (de zogenaam-
de ‘BRCA-like’ tumoren), kunnen profijt hebben 
omdat PARP-remmers de effecten van chemo- 
en radiotherapie kunnen versterken. 

Bezwaren? 
Voor zover nu bekend weinig bijwerkingen. 
Lange-termijnrisico’s zijn onderwerp van studie. 

Wanneer en waar?
In klinische trials beschikbaar. 

6x concrete 
ontwikkelingen uitgelicht

2

1

1 Strikt genomen is 
‘opereren zonder 
snijden’ synoniem 
aan radiochirurgie, 
een techniek 
waarbij heel 
hoge doseringen 
worden gebruikt 
en die vooral 
toegepast wordt 
bij hersentumoren 
en -uitzaaiingen. 
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Ultrageluid 
Wat is het? 
Een techniek waarbij de primaire tumor wordt 
weggebrand met ultrageluid. De techniek is in de 
verte verwant aan die van een magnetron. Het is 
een voorbeeld van ‘opereren zonder snijden’. 

Voor wie?
Voor vrouwen met een relatief kleine primaire 
tumor. Ongeveer een kwart van de nieuwe 
borstkankerpatiënten kan hier mogelijk baat bij 
hebben. 

Bezwaren?
Effectiviteit en risico’s zijn nog onderwerp van 
studie.

Waar en wanneer?
In een klinische trial in het UMC Utrecht. 

Hou je adem in 
Wat is het? 
De ‘breathhold-techniek’ is een typische ‘quick 
win’: kost niets, heeft geen bijwerkingen en is 
onmiddellijk toepasbaar. Direct voorafgaand 
aan bestraling van de linker borst zuigt de 
patiënt de longen vol en houdt de adem in, 
zo’n dertig seconden lang. Hierdoor wordt de 
afstand tussen linker borst en hart iets groter. Dit 
verkleint het risico dat het hart door de straling 
wordt geraakt. 

Voor wie?
Voor vrouwen van wie de linker borst moet 
worden bestraald en die 30 seconden hun adem 
kunnen inhouden. De techniek wordt alleen 
toegepast als er daadwerkelijk risico is op het 
raken van het hart. 

Bezwaren?
Geen. Baat het niet, schaadt het niet. Helaas kan 
niet iedereen 30 seconden de adem inhouden, 
maar voor de kwaliteit van de therapie zelf 
maakt dat niet uit. 

Waar en wanneer?
In steeds meer ziekenhuizen een standaard- 
procedure. 

Embryoselectie 
Wat is het? 
Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD), 
in de volksmond bekend als embryoselectie, 
is een methode waarmee dragers van een 
mutatie in BRCA1 of BRCA2, geassocieerd met 
borst- en eierstokkanker, kunnen voorkomen 
dat zij de mutatie doorgeven aan hun kinderen. 
Daartoe is een IVF-procedure (oogsten eicellen 
en reageerbuisbevruchting) nodig. De embryo’s 
worden voor terugplaatsing in de baarmoeder 
genetisch onderzocht. Alleen embryo’s die 
geen drager van het foute gen zijn, worden 
teruggeplaatst.

Voor wie?
Voor vrouwen én mannen met een kinderwens 
die drager zijn van een mutatie in het BRCA1- of 
BRCA2-gen. 

Bezwaren?
Een IVF-procedure is belastend en onnatuurlijk. 
Sommige mensen hebben ethische bezwaren. 

Waar en wanneer?
Sinds 2009 uitgevoerd in Maastricht UMC, met 
dependances via de umc’s Groningen en Utrecht. 

Partial breast 
Wat is het?
Een techniek waarbij in plaats van de hele borst 
alleen weefsel direct rond de tumor wordt 
bestraald . 

Voor wie?
Voor vrouwen die een borstsparende operatie 
ondergaan en waarbij de kans op terugkeer van 
de tumor klein is. 

Bezwaren?
Effectiviteit en veiligheid zijn nog niet bewezen.

Waar en wanneer?
In klinische trials in verschillende ziekenhuizen.

5
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Het beste wat je 
kunt doen, is het 

accepteren
Tekst: Esther Smid ~ Foto’s: Suzanne Blanchard

B-trokken 



‘V
an de eerste keer dat mijn moeder ziek 
werd, weet ik alleen nog dat ik een video-
band kreeg van Thunderbirds’, herinnert 
Sjors zich. ‘Daar was ik heel blij mee! Toen 

mijn moeder voor de tweede keer ziek werd, voelde ik 
me verslagen. Er was niks meer aan te doen, dus je 
moet opgeven; je kan de strijd niet eens aangaan. Toch 
hoop ik soms nog dat ze iets ontdekken om haar te ge-
nezen; er wordt zoveel onderzoek gedaan.’
‘Mijn prognose was heel slecht,’ vertelt Tootje, ‘maar 
ik leef nog steeds. Al vijfenhalf jaar heb ik uitgezaaide 
borstkanker, die nog steeds goed reageert op pallia-
tieve behandeling. Ik leef constant met het idee dat het 
over een paar maanden plotseling anders kan zijn. Die 
paar maanden schuiven steeds op; dat is mooi meege-
nomen, maar de ziekte zal altijd bij ons blijven. De 
wetenschap leert dat het op een gegeven moment 
ophoudt: er is nog geen mens met uitzaaiingen in zijn 
lever 80 jaar geworden.’

openheid
‘Mijn ouders zijn heel open en hebben mijn zusje Nadine 
en mij alles uitgelegd’, vertelt Sjors. ‘Ik vind openheid 
fijn: het lijkt me vreselijk als je ouders zoiets geheimhou-
den. In groep 7 hield ik een spreekbeurt over kanker. Ons 
gezin werkte ook mee aan een documentaire over borst-
kanker van het Klokhuis. Dat was heel bijzonder. Toen 
ik naar de middelbare school ging, heb ik aan mijn nieu-
we klas verteld wat er aan de hand is met mijn moeder. 
Ik wil dat iedereen het weet, dan kun je wanneer het 
slecht gaat ook bij je vrienden terecht voor steun en 
troost. Af en toe praat ik er met mijn mentor over, maar 
met mijn vrienden heb ik het er de laatste tijd nauwelijks 
over; we hebben meestal gewoon lol samen.
Mijn moeder zal niet meer beter worden. Het beste wat 
je volgens mij kunt doen, is het accepteren en ervan 
maken wat er nog van te maken valt. Volgens mij lukt 
dat bij ons thuis wel: het heeft natuurlijk impact, maar 
het is ook gezellig thuis en we hebben het heus niet elke 
dag over kanker.’
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Sjors Boutkan was 9 toen zijn moeder Tootje (45) in  
januari 2006 de diagnose borstkanker kreeg. Na een 
borstamputatie bleek nabehandeling niet nodig: de 
kankercellen waren ingekapseld en de poortwachtersklier 
was schoon. Anderhalf jaar later bleek de kanker 
uitgezaaid naar de lever. Sjors is inmiddels 15. ‘Ik wil zoveel 
mogelijk lol hebben in mijn leven.’

inloophuis
Tootje: ‘Nel Kleverlaan van inloophuis ‘t Praethuys in 
Alkmaar heeft veel voor ons betekend. Zij heeft ons hand-
vatten gegeven om met deze situatie om te gaan. Nadine 
gaat nog steeds elke maand naar Talk2gether, een praat-
groep voor jongeren die een familielid hebben met kanker. 
Sjors heeft daar op het moment niet meer zo’n behoefte 
aan; die is meer met zichzelf en zijn eigen omgeving bezig.’
Sjors legt uit: ‘Eerst ging ik samen met mijn zusje naar 
de Kidsclub in ‘t Praethuys; daar kon je praten en knut-
selen, of er kwam iemand langs met een drumstel en 
dan mochten we allemaal even op dat drumstel ram-
men. Bij Talk2gether zijn de kinderen wat ouder; voor 
hen is praten belangrijker. Ik heb veel steun gehad aan 
de verhalen van andere tieners over hoe zij met de situ-
atie omgaan. Mijn vrienden staan natuurlijk altijd voor 
me klaar, maar lotgenoten snappen pas echt wat je door-
maakt. Ik voel me altijd opgelucht als ik in ‘t Praethuys 
geweest ben, maar de laatste tijd blijf ik liever thuis. Ik 
heb even genoeg gepraat en heb op dit moment geen 
behoefte aan extra steun. Dat komt doordat de situatie 
van mijn moeder stabiel is. Ik denk dat ik later, als het 
slechter met haar gaat, wel weer naar Talk2gether zal 

'Doordat mijn moeder ziek is staan we als 
gezin dichter bij elkaar.'

‘Soms hoop ik dat ze 
toch nog iets ontdekken 

om haar te genezen’
Sjors



gaan. Ik ben heel blij dat mijn moeder er nog steeds is. 
Zolang het goed gaat met haar probeer ik enigszins door 
te gaan met mijn normale leven, zonder dat kanker daar 
een al te grote rol in speelt.’

alpe d’huzes
‘Als mijn moeder in het ziekenhuis uitslagen krijgt, pra-
ten we daar wel over, maar soms verdwijnt kanker ook 
een beetje naar de achtergrond. Doordat ik met zes 
leerlingen en twee docenten van mijn school mee ga 
doen aan Alpe d’HuZes komt kanker weer vaker ter 
sprake. We zijn nu aan het trainen en ik hoop minstens 
vier keer de berg op te kunnen. Doordat ik ook op voet-
bal zit, heb ik een goede conditie en kracht in mijn 
benen. Iedereen die de berg op fietst, doet dat voor 
iemand in zijn omgeving. Ik doe het natuurlijk in eerste 
instantie speciaal voor mijn moeder, om te laten zien 
hoeveel ik voor haar over heb. Maar het is natuurlijk 
ook belangrijk voor anderen: ik wil zoveel mogelijk geld 
bij elkaar fietsen voor kankeronderzoek. Ik denk dat 
het emotioneel een geweldige ervaring is om aan zoiets 
mee te doen.’
‘Doordat mijn zoon mee gaat doen met Alpe d’HuZes, 
ben ik meer met kanker bezig dan normaal gesproken’, 
zegt Tootje. ‘De komende maanden gaan we door die 
actie weer een hoop kanker tegemoet. Voor mij is het 
confronterend dat er zoveel aandacht is voor mijn ziek 
zijn. Ik besef dat ik de aanleiding en motivatie ben voor 
Sjors om mee te doen. Ik ondersteun hem van voor tot 
achter, zodat hij er later op terug kan kijken dat we er 
samen voor gegaan zijn. Ik help hem met sponsors zoe-
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B-trokken

ken en acties organiseren, want dat gaat natuurlijk alle-
maal niet vanzelf bij een puber van 15.’

Mijlpalen
Sjors: ‘Wij staan als gezin dichter bij elkaar doordat 
mijn moeder ongeneeslijk ziek is. Op bijzondere momen-
ten zoals op vakantie in Frankrijk, genieten we extra 
van de tijd die we nog hebben. Soms denk ik wel eens 
dat we iets voor het laatst samen doen, maar dan zegt 
mijn moeder dat we gewoon hopen op een volgende 
keer. Ik hoop dat ze er nog is als ik eindexamen doe en 
dat ze mijn 18e verjaardag nog meemaakt.’ 
‘Ik besef heel goed hoe geweldig het is dat ik bepaalde 
dingen nog meemaak’, beaamt Tootje. ‘Tegelijkertijd is 
er altijd dat verdriet in mijn hoofd. Je loopt op een even-
wichtsbalk en voor je is het mistig; je weet dat er een 
hek komt, maar je weet niet wanneer. Ik probeer niet 
al te ver vooruit te kijken, dat is mijn kracht.’
Sjors: ‘Ik ben wel eens boos of verdrietig. Dan ga ik 
alleen op mijn kamer zitten om gitaar te spelen. Ik luis-
ter ook vaak naar muziek: de meeste teksten raken mij 
dieper doordat mijn moeder ziek is. Ik besef goed wat 
de waarde van het leven is en ben heel blij dat mijn 
moeder er nog is. Toch denk ik soms net als iedere 
puber: mens, hou op met zeuren over dat huiswerk. Ik 
wil het heus wel goed doen op school, maar ik wil ook 
zoveel mogelijk lol hebben in het leven.’ 

Sinds dit interview is er helaas enige verslechtering 
opgetreden in de situatie van Tootje.

‘Ik probeer niet al te ver 
vooruit te kijken, dat is 
mijn kracht’
Tootje

'Als ik boos of verdrietig ben, 
ga ik op mijn kamer gitaar 
zitten spelen.'

Wil je Sjors 
sponsoren? 
• Op zijn actiepagina 

voor Alpe d’HuZes kun je 

doneren. 

http://deelnemers. 

opgevenisgeenoptie.nl/

acties/sjorsboutkan/ 

sjors-boutkan/



E
r is weinig dat niet bijzonder is aan Alan. 
Zo bevoer hij de zeven zeeën als hospik 
op een atoomonderzeeër, liep hij diverse 

marathons, lokte de liefde hem als geboren 
Londenaar naar een piepklein Fries gehucht, 
en kreeg hij als man borstkanker. En er is nog 
iets wat hem onderscheidt; zijn vechtlust. 
Hiermee overwon hij de talloze behandelin-
gen en, naar het zich laat aanzien, zijn ziekte: 
‘Met name de chemokuur was loodzwaar. 
Liep ik vroeger fluitend die 42 kilometer en  
195 meter, tijdens de chemo hing mijn tong na 
dertig meter op mijn schoenen. Daar kun je 
om huilen of lachen. Ik koos voor het laatste. 
Dat werd mijn redding.’

alert
Dat Alan zijn verhaal kan vertellen, dankt hij 
daarnaast ook aan zijn huisarts: ‘Toen ik me 
bij haar meldde met een hard knobbeltje 
boven mijn linkertepel, verwees ze mij meteen 
door. Niet dat ze meteen aan kanker dacht, 
maar ze vertrouwde het gewoon niet. Veel 

huisartsen zijn minder alert. Borstkanker bij 
mannen is immers ongewoon. Dit leidt ertoe 
dat ze er vaak te laat bij zijn.’

Alan kan zich voorstellen dat het voor vrouwen 
met borstkanker vooral psychologisch moeilijk 
is de ziekte te accepteren, voor hem als man 
was bovenal de fysieke aftakeling ontluiste-
rend: ‘Dat heeft natuurlijk met machismo te 
maken. De ingreep en daaropvolgende 
behandelingen beroven je letterlijk van je 
krachten. Van wat mij voor een belangrijk deel 
definieert als man. Mij maakt het bijvoorbeeld 
niets uit als mensen in het zwembad naar het 
amputatielitteken op mijn borstkas kijken. Voor 
mij is het verlies van een borst namelijk niet zo 
belangrijk als voor een vrouw. En ijdel ben ik al 
helemaal niet. Maar het vrat soms wel aan 
me dat ik lichamelijk een wrak was.’

doel
Als gezegd werkt Alan in Herstel en Balans 
hard aan zijn herstel. Doel is om eind dit jaar 

de Marathon van Terschelling te lopen; een 
van de allerzwaarste. ‘Samen met de artsen 
en fysiotherapeuten heb ik daarover gepraat. 
Volgens hen is het haalbaar.’ In Herstel en 
Balans draaien behalve Alan enkel vrouwen 
mee: ‘Waren de vrouwen aanvankelijk 
schuchter om in mijn aanwezigheid te praten 
over hun ziekte, nu praten ze ook mij de oren 
van het hoofd. Er komt in die club zoveel leven 
terug. We helpen elkaar waar we kunnen.’   

Voor meer informatie   
•  www.borstkanker.nl/mannen_en_borstkanker 

• www.herstelenbalans.nl

•  Polikliniek Mannen met Borstkanker, UMC 

Utrecht, T 088 – 75 569 01 

of mail je vraag of reactie naar  

mannen@borstkankervereniging.nl

mannen met borstkanker
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Ik ga straks 
gewoon weer 
een marathon 

lopen

Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto: Eline Hensen

Voordat hij borstkanker kreeg, was Alan 
Herbert een getrainde atleet die zijn 

conditie op peil hield met fietsen, zeilen en 
hardlopen. Een operatie, bestralingen en 

een chemokuur hebben dit duurvermogen 
volledig gesloopt. Inmiddels werkt Alan er 

in het revalidatieprogramma Herstel en 
Balans keihard aan weer de oude te 

worden: ‘Ik ga straks gewoon weer een 
marathon lopen hoor!’
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Beter op alles 
voorbereid 
Met de voorlichting van 
B-bewust Tekst: Deborah Ligtenberg

Afgelopen februari heeft Borstkankervereniging 
Nederland via de website B-Force de vraag 
gesteld ‘Wil je regie?’ Het antwoord was helder. 
Tachtig procent van de respondenten zei het fijn te 
vinden om gedeeltelijk of geheel de regie te 
houden in geval van borstkanker of een afwijking 
aan het BRCA1 of -2-gen dat een sterk verhoogde 
kans op borst- en eierstokkanker geeft. En weer 
tachtig procent daarvan gaf aan daarbij behoefte 
te hebben aan concrete handvatten. Dat deze 
groep zo groot is, bevestigt het belang van de 
praktische voorlichting die BVN de naam B-bewust 
heeft meegegeven.

D
e diagnose borstkanker gooit 
veel overhoop. Net als de 
uitslag dat je drager bent van 
een genmutatie zoals BRCA1 of 
BRCA2, die een sterk verhoog-

de kans geeft op borst- en eierstokkanker. 
Je hoofd zit misschien vol gevoelens van 
angst en onzekerheid, terwijl je belangrijke 
beslissingen moet nemen. B-bewust is dé 
reeks voorlichtingsmaterialen voor mensen 
met (verdenking van) borstkanker of een 
(mogelijk) erfelijke belasting. Je kunt ze 
gebruiken om gesprekken met je zorgverle-
ners voor te bereiden en als hulp bij het 
maken van keuzes in je behandeltraject.

Regie
Goede informatie geeft houvast en steun. 
Als je weet waar je aan toe bent, kan dat 
zorgen wegnemen. Sta eens stil bij wat voor 
jou belangrijk is en praat daarover met 
mensen in je omgeving en met je behande-
laars. De serie B-bewust stimuleert mensen 
hiertoe. BVN noemt dit zelfmanagement. De 
mogelijkheden tot zelfmanagement zijn 
afhankelijk van persoonlijke vermogens, 
wensen en omstandigheden. B-bewust 
helpt degene die dat wil bij het maken van 
keuzes en het houden van regie over de 
behandeling. Moeilijke fases in je leven 
worden zo beter hanteerbaar.

checklists
Onderdeel van B-bewust zijn twaalf 
checklists die BVN de komende tijd 
uitbrengt. Ze zorgen ervoor dat je in de 

BVN-project
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spreekkamer antwoord krijgt op vragen en 
helpen je bij het onderzoeken naar wat jij 
belangrijk vindt in je behandelingstraject. In 
iedere checklist staan ook nog verwijzingen 
naar informatieve websites over het 
betreffende onderwerp. De volgende 
checklists zijn al beschikbaar: over erfelijke 
belasting en over uitgezaaide borstkanker. 
Over deze twee onderwerpen zijn ook 
voorlichtingsfilmpjes gemaakt. In de 
planning staan dit jaar ook nog checklists 
en filmpjes over het behandelplan, 
borstreconstructie, jong en borstkanker en 
ouderen en borstkanker. In totaal zijn er 
nog tien van die checklists en filmpjes in 
ontwikkeling. Het beschikbare materiaal 
vind je op www.borstkanker.nl/bvn_
projecten_b_bewust 

Toekomst B-bewust
B-bewust is nog volop in ontwikkeling. Op 
welke manieren de voorlichtingsmaterialen 
precies zullen worden aangeboden, is nog 
niet bekend. Zeker is dat B-bewust, onder 
meer met  checklists en filmpjes, inzichtelijk 
maakt wat je te wachten staat als je de 
diagnose borstkanker krijgt of als je 
(vermoedelijk) erfelijk belast bent. Alle 
informatie zal op een website en mobiel 
worden aangeboden, zodat ze altijd en 
overal beschikbaar is. De kracht van 
B-bewust is dat je niet eindeloos op internet 
hoeft te zoeken naar wat je te wachten 
staat, maar dat je snel de informatie vindt 
die je nodig hebt, zodat je ermee aan de 
slag kunt.  

BVN-project

‘Bewust omgaan met  
wat je hebt, geeft kracht’ 
Toen Floortje (57) drie jaar geleden hoorde dat ze drager 
is van een BRCA1-genmutatie, koos ze voor een preven-
tieve borstamputatie en -reconstructie. Floortje werkte 
mee aan het filmpje B-bewust: erfelijke en familiaire 
borst- en eierstokkanker. Dit filmpje verscheen naast de 
checklist over dit onderwerp. 

‘Na de uitslag dat ik drager ben van BRCA1, ben ik 
meteen in actie gekomen. Ik belde mijn  huisarts en 
verzekering en zocht een oncologisch en plastisch chirurg 
die me konden opereren. Het gaf me een goed gevoel 
om het heft in eigen hand te nemen. Een gevoel van 
controle in een heel verwarrende tijd. Destijds was er 
geen checklist, maar ik had er graag gebruik van 
gemaakt. Je komt vol zenuwen een spreekkamer binnen, 
je vergeet belangrijke vragen te stellen en durft nader-
hand niet meer te bellen omdat je je dan een zeur voelt. 
Zo’n lijstje met belangrijke punten voorkomt dat. Bewust 
omgaan met wat je hebt, geeft kracht. In onze maat-
schappij draait het om opkomen voor jezelf, ga er dan 
ook actief mee om als je een slecht bericht krijgt. Probeer 
niet bang te zijn voor de toekomst. De toekomst is 
gewoon heel erg leuk en zit vol mogelijkheden.’

Oproep voor behandelaars en 
ervaringsdeskundigen 

BVN zoekt mensen die willen meewerken aan nieuwe 
voorlichtingsfilmpjes. Thema’s die op stapel staan zijn het 
behandelplan, borstreconstructie, jongeren en borstkanker 
en ouderen en borstkanker. Voel je er als ervaringsdeskun-
dige of professional (arts of verpleegkundig specialist) voor 
om mee te werken? Neem dan contact op met Maaike 
Schuurman van BVN, schuurman@borstkanker.nl
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B-jubeld 

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 Beleef de lente stoer met deze items uit de Harley Davidson Pink Label-lijn. Voorlopig alleen op de Amerikaanse site.  www.harley-davidson.com 02 “Zingen 

met hart en ziel” in een charmant kasteeltje in Frankrijk. Van 7 tot 14 juli. Meer info en inschrijven via www.kankerinbeeld.nl of bij Ineke van 

Staaveren , T 06 -5511 8508/Ineke@b-inflow.nl 03 Laat je verwennen bij ‘Chambre d'hôtes  Précontent’ in de Auvergne. Elly Penders en haar vriend 

Marcel geven de stek sinds dit voorjaar nieuwe bezieling. Lees Elly’s verhaal op pagina 32. www.precontent.fr 04 De uitvaartplanner van Carolien 

Harrems, van stervensbegeleiding tot bedankkaart. Praktisch en zonder poeha. € 14,95 05 Dansen op een zijden draad. Een dramatisch mooi boek. 

Als 22-jarige laat Nickey Westerhoff haar borsten preventief verwijderen. € 15,00 06 Mooi kussen, bijvoorbeeld voor de picknick in het park.  

www.etsy.com/shop/andrekart voor nog veel meer blije prints. € 29,56 07 Over Leven - een documentaire waarin vrouwen vertellen over hun leven na 

borstkanker. De film wordt aangeboden aan Nederlandse Filmhuizen en ziekenhuizen, mammapoli’s, bedrijfsartsen, inloop- en revalidatiecentra en 

lotgenotengroepen. Bestel via info@bewegenvooroverleven.nl. € 10,00 08 'Vals Plat' - onconventionele cabaretvoorstelling. Kitty van Mil ontziet 

01 02

050403
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niets of niemand met haar graaiende zwarte humor.  26 september/3 oktober Campustheater HAN Nijmegen, Campustheater@han.nl; 28 september 

Theater Maldesteijn in Malden, theater@maldenstijn.nl; 11 oktober Theater Het Mozaïek in Wijchen, T 024-6450455. 09 Leoniek van der Maarel 

bemerkte de behoefte bij kinderen aan een blijvende en tastbare herinnering van een overleden ouder. Zij legt de herinneringen vast in beeld en geluid. 

www.herinneringen-enzo.nl 10 Hemels uitzicht – of pure illusie? Bettie Fischer wil het gruwelijk saaie uitzicht in veel radiotherapiekamers verfraaien. 

Speciale plafonds maken een einde aan troosteloos gestaar. Kijk op www.34piepjes300tellen.nl en help mee. 11 Blije sokken uit Zweden. Pippi Langkous 

zou er trots op zijn. € 8,00 per paar. www.happysocks.com, ook via www.bijenkorf.nl 12 Pink sjaal - veel aandacht voor maar € 9,99,  formaat ca. 147 cm x 144 

cm. www.pinkribbonshop.nl 13 Hervind je kracht na borstkanker in de Franse bergen. Van 7 tot 15 juli 2013 wandelen survivors van hut naar hut, 

dwars door de Pyreneeën. Kijk gauw op  www.survivorsontop.nl. 

B-jubeld

12

07

11 13

10

09

0806
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pink ribbon

I
n het AvL/NKI blikt directeur Susan Veenhoff 
terug op de turbulente geschiedenis. ‘Tien jaar 
geleden was borstkanker nog taboe als ge-
spreksonderwerp en moet je nu zien waar 

we staan. We hebben de Monitor Borstkanker-
zorg en op B-Force kunnen patiënten online hun 
stem laten horen. Na de kritiek van het afgelopen 
jaar kleurt onze nieuwe strategie Pink Ribbon 
minder roze en plaatsen we de patiënt nadruk-
kelijker voorop.’ Sinds dit jaar wordt ook een 
patiëntenpanel geraadpleegd bij de toekenning 
van de onderzoeksubsidies.

Ervaringsdeskundigen
Professor Hans Nortier legt uit dat de weten-
schappelijke adviesraad (WAR) van Pink Ribbon 
toeziet op de wetenschappelijke kwaliteit van de 
onderzoeksvoorstellen. Ook kijkt deze raad onder 
zijn voorzitterschap naar het directe nut voor de 
patiënten plus naar de geografische verdeling. 
Pink Ribbon steunt vooral de onderzoeken op het 
gebied van vroege opsporing en de impact van 
de behandeling; het begin en het eind van het 

Pink Ribbon verdeelt 
6,2 miljoen voor 
langer gezonder leven

behandeltraject. ‘Ditmaal zetten wij in op gro-
tere betrokkenheid en inbreng van ervaringsdes-
kundigen,’ vertelt Nortier. Het patiëntenpanel 
hielp voor het eerst de aanvragen met onder-
zoeksprojecten te selecteren en rangschikken. 
Waarvan verwachten zij het meeste praktische 
nut? Dankzij het panel belandde bijvoorbeeld 
een onderzoek naar een laagcalorisch dieet tij-
dens chemo op de lijst van toekenningen. Dit 
patiëntenpanel kiest ook voor wat minder nadruk 
op erfelijkheidsonderzoek. 

Hart en bloedvaten
Onderzoeker Gabe Sonke speelde een thuiswed-
strijd. Het team rond Sonke en AvL/NKI-collega 
Floor van Leeuwen concentreert zich op de risico’s 
op hart- en vaatziekten na de behandeling van 
borstkanker. Radio- en chemotherapie hebben 
mogelijk invloed op het ontstaan van hartproble-
men, ook al is de radiotherapie de laatste jaren 
sterk verbeterd: de bestralingen zijn veel gerich-
ter en raken het hart minder. Wat zijn de risico’s 
en bijwerkingen van moderne therapieën op de 

Stichting Pink Ribbon verstrekte op 29 januari de subsidietoekenningen voor 
wetenschappelijk onderzoek en psychosociale projecten. De stemming, die 
ochtend in het Antoni van Leeuwenhoek/NKI, was opgetogen: er werd dan 
ook 6,2 miljoen aan subsidies toegekend voor wetenschappelijke 
onderzoeken die bijdragen aan betere behandeling van borstkanker.  
De lijst met toekenningen toont hoe gevarieerd de onderzoeken zijn.
Tekst: Jac. Janssen ~ Foto: Henriette Lohman
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langere termijn? Het bedrag van één miljoen euro 
wordt deels besteed om te bepalen hoe vaak 
hart- en vaatziekten vóórkomen bij alle vrouwen 
die tussen 1986 en 2008 werden behandeld voor 
borstkanker. Welke patiënten hebben een ver-
hoogd risico? Ook kijkt het onderzoek vooruit: vijf 
tot tien jaar na de behandeling krijgen vijfhonderd 
(ex)patiënten een echo van hun hart plus een 
bloedonderzoek. Overige risicofactoren zoals 
roken en hoge bloeddruk worden meegewogen. 
Een langer leven in goede gezondheid is – ook 
hier – het bovenliggende doel.

Patiëntgerichte communicatie 
Kies je voor borstamputatie of voor borstspa-
rende behandeling? Professor Trudy van der 
Weyden van de Universiteit van Maastricht on-
derzoekt hoe patiënten in deze keus beter be-
geleid en betrokken kunnen worden. Wat is de 
rol van beeldvorming en media? Hoe objectief 
of vooringenomen zijn artsen in hun advies? De 
– misschien wel verouderde – keuzehulp borst-
kanker op Kiesbeter.nl wordt amper geraad-
pleegd. Dus hoe integreer je een keuzehulp ef-
fectief in je zorgaanbod, zodat patiënten 
weloverwogen de vraag kunnen beantwoorden: 
borstsparend of niet?

De gêne voorbij
Regieverpleegkundige Karen Tol van Oncologisch 
centrum Isala in Zwolle signaleerde dat borst-
kankerpatiënten problemen ervaren rondom 
intimiteit en seksualiteit. Met een hormoonbe-
handeling hebben patiënten vaker en meer 
seksuele problemen dan zonder. ‘Men is geneigd 
om de problemen toe te schrijven aan de hor-
moonbehandeling’, zegt Tol, ‘maar voorafgaan-
de behandelingen en emoties hieromheen zijn 
ook van invloed. Hormoonbehandeling duurt in 
opzet vijf jaar. Wie net de diagnose borstkanker 
krijgt, gaat vol de strijd aan tegen de ziekte. In de 
periode daarna worden veranderingen of bij-
werkingen soms moeilijker te accepteren.’ Pro-
blemen rond intimiteit en seks zijn vaak lastig 
bespreekbaar en de vele behandelaars overzien 
de mogelijkheden voor hulp bij problemen on-
voldoende. Tijd om de kennis die we in huis heb-
ben op elkaar af te stemmen, vindt Isala. Een 
multidisciplinaire werkgroep bundelt zijn krach-
ten. Het doel: betere signalering van seksuele 
problemen en een richtlijn opstellen voor inter-
venties en verwijzingen. Niet voor niks heet dit 
zorgverbeteringstraject ‘De gêne voorbij.’   

Stichting Pink Ribbon maakte eind januari in het Antoni van Leeuwenhoek bekend 
welke onderzoeken en projecten in aanmerking komen voor financiële ondersteu-
ning. Op de foto staan de onderzoekers die een toekenning hebben gekregen. 

Feiten & cijfers: 

€ 1.063.374,-

€ 1.000.000,-

€ 2.573.534,-

behandeling 
van 
borstkanker

Nazorg

lange 
termijn 

effecten

preventie/
vroege 

opsporing

€ 1.583.595,-

• Stichting Pink Ribbon kende  
subsidies toe aan 22 onderzoeken 
en projecten voor in totaal  
6,2 miljoen Euro.

• In totaal kwamen er 75 aanvragen 
binnen. De Wetenschappelijke Advies 
Raad (WAR) beoordeelt de weten-
schappelijke aanvragen, de Com-
missie Psychosociale Zorg doet dit 
voor de psychosociale zorgprojecten. 
Een groep (ex)patiënten heeft mee-
gesproken bij de beoordeling van de 
wetenschappelijke onderzoeken. Met 
succes. Dit panel wordt een stan-
daard onderdeel van de Pink Ribbon-
procedure. 

Zie  
http://doelbestedingen.pinkribbon.nl 
voor de complete lijst met toeken- 
ningen voor wetenschappelijk onder-
zoek en psychosociale projecten. 

€ 600.000,-
psychosociale 
zorgprojecten

€ 5.600.000,-
wetenschappelijk
onderzoek
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B-proefd

deze proef, hoefde ik daar niet lang over na te denken. 
Sinds mijn man overleed, gaat mijn dochter altijd mee 
naar het ziekenhuis. Maar het gaat om mijn lijf en mijn 
gezondheid, dus ik beslis.’

Vanaf mei 2011 neemt Maartje deel aan de trial die in 
2010 werd opgezet door Monique Bos en haar collega-
oncoloog Frans Erdkamp. ‘We wilden klinisch borst-
kankeronderzoek een impuls geven. Ervaren research-
verpleegkundigen van Medisch Spectrum Leeuwarden, 
Orbis Medisch Centrum in Sittard en Reinier de Graaf 
Gasthuis in Delft helpen mee bij het opstarten van het 
onderzoek in de verschillende ziekenhuizen. Het doel 
is zoveel mogelijk patiënten, die niet meer genezen kun-
nen worden, op dezelfde manier te behandelen,’ vertelt 
Bos. Voor start van de trial-behandeling bekijken de 
artsen: zijn er nieuwe uitzaaiingen? Hoe staat het met 
de conditie en de reserves van de patiënt? En met de 
kwaliteit van leven? Elke drie maanden worden de on-
derzoeken naar uitzaaiingen herhaald.

Wanneer borstkanker is uitgezaaid 
naar vitale organen zoals longen en 
lever, is chemotherapie meestal de 
enige resterende behandeling. 
Maar een chemokuur is zwaar.  
Voel je je beter als je de kuur halver-
wege tijdelijk onderbreekt? De Stop 
& Go-trial onderzoekt dit in een 
groep van 420 patiënten in diverse 
Nederlandse ziekenhuizen.

Maartje Kerklaan-Van Diepe is positief ingesteld. Ze 
lacht gemakkelijk en vaak. ‘Je hebt vooral jezelf ermee 
als je er chagrijnig onder wordt,’ vindt ze. ‘Ik heb die 
ziekte nou eenmaal, wat kan ik er verder aan doen? Ik 
ben blij als ik er een paar jaar bij heb.’ Op haar vijftig-
ste werd bij haar borstkanker geconstateerd. Inmiddels 
is ze achttien jaar verder. Na de borstamputatie door-
liep ze tal van behandelingen. ‘Maar na elf jaar kwam 
het weer tevoorschijn, nu in mijn longen. Vervolgens 
probeerden de artsen het met medicijnen te verhelpen. 
Dat leek aardig te gaan, tot het terugkwam in mijn 
lever. Ik kreeg bestraling en vervolgens chemotherapie.’ 
De chemo kreeg ze als deelnemer aan de trial Stop & 
Go, in combinatie met immuuntherapie die ze tot an-
derhalf jaar na de chemotherapie heeft doorgezet. ‘Nu 
blijkt de kanker weer verder te zijn gegroeid en moet 
ik weer tabletten innemen.’
Maartje Kerklaan kent internist-oncoloog Monique 
Bos al zo’n acht jaar: ‘Ze heeft me altijd goed behan-
deld. Dus toen ze me vroeg of ik wilde meedoen aan 

Schept pauze in 
chemokuur lucht?
Tekst: Jac. Janssen – Foto: Suzanne Blanchard

Monique Bos, oncoloog en onderzoeker bij de Reinier de Graaf Groep, 
met Maartje Kerklaan-Van Diepe, deelnemer aan de Stop&Go trial
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Chemo-pauze
Er wordt gezocht naar de beste verhouding tussen het 
aantal  chemotherapiekuren die nodig zijn om de ziekte 
onder controle te krijgen aan de ene kant, en de bijwer-
kingen en kwaliteit van leven aan de andere kant. Deze 
trial onderzoekt of een onderbreking halverwege de 
opeenvolgende chemokuren verlichting brengt en de 
kwaliteit van leven verbetert. We verwachten dat hier-
door ook langer doorgegaan kan worden met chemo bij 
patiënten bij wie andere therapieën niet meer aanslaan. 
De opzet is vrij eenvoudig. Normaal krijgen patiënten 
een serie van zes- tot achtmaal intraveneuze chemo- en 
immuuntherapie achter elkaar. In de trial krijgt de helft 
van de deelnemers, waaronder Maartje Kerklaan, die 
standaardreeks zonder pauze. De andere groep krijgt 
eerst viermaal de combinatie van chemotherapie en 
immuuntherapie. Dan stopt de chemotherapie zo lang 
mogelijk. Wordt de kanker echter weer actief dan wordt 
de chemotherapie hervat en start de nieuwe reeks van 
viermaal dezelfde chemo. Is de kanker al binnen drie 

B-proefd

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

en waarom van een onderzoek. Overweeg je ook mee te doen 

aan een trial? De volgende websites geven informatie over 

lopende onderzoeken: www.boogstudycenter.nl,  

www.kankeronderzoek.info 

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

naar redactie@borstkankervereniging.nl

maanden weer actief dan krijgt de patiënt een andere 
soort chemotherapie. Uiteraard wordt de gesteldheid 
van de patiënt nauwlettend in de gaten gehouden: is 
zo’n pauze verantwoord? Knapt de patiënt ervan op? 
En hoe lang kun je die pauze rekken, met behoud van 
de kwaliteit van leven? 

Geen proefkonijn
Maartje Kerklaan zat in de groep die ‘gewoon’ de door-
lopende reeks chemokuren kreeg – in haar geval wel 
met steeds iets langere intervallen. ‘Eerst een paar keer 
per maand, dan om de veertien dagen en toen na drie 
weken. Eén keer werd ik er beroerd van. Het sloeg op 
mijn stem. Ik moest enkele dagen in het ziekenhuis 
blijven en de dosis is iets verminderd,’ zegt ze. ‘Ik heb 
op zeker moment een pruik opgezet want ik zag er niet 
uit. Verder ging het goed. Intussen voel ik me redelijk. 
Ik heb geen pijn meer, dat is het belangrijkste.’ Kerklaan 
heeft er geen moeite mee dat ze in de groep viel met de 
traditionele behandeling. ‘Ik voel me niet behandeld 
als een proefkonijn. Het is gewoon dezelfde behande-
ling die ik anders zou krijgen. Zo heb ik weer een paar 
jaar gewonnen. Ik ben blij dat ik er nog ben.’  
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Het behandelplan
Wat is het? Hoe bespreek je het? 
En wat heb jij er aan?

Tegenwoordig zijn (combinaties van) behandelingen 
steeds nauwkeuriger af te stemmen op de individuele pa-
tiënt. Dat noemen we ‘personalized cancer care’ of ‘per-
sonalized medicine’. Dit maatwerk vraagt zorgvuldig 
overleg tussen alle betrokken specialisten, je huisarts en 
jou. Goed geïnformeerd ben je een volwaardige ge-
sprekspartner voor je behandelaars. Dit artikel geeft je 
daar handvatten voor. 

Wie maken het behandelplan en hoe komt het tot stand?
Wanneer borstkanker wordt vermoed, onderga je een 
aantal onderzoeken voor een juiste diagnose. Nadat alle 
diagnostiek inclusief familieanamnese is afgerond, krijg 
je te maken met een behandelplan. Je diagnose is uit-
gangspunt voor dat plan.

Het behandelplan komt tot stand in een multidisciplinair 
overleg (MDO). Daarbij zijn diverse specialisten aanwe-
zig: een chirurg (operatieve ingreep), een radioloog (beeld-
onderzoek), een patholoog (cel- en weefselonderzoek), 
een internist/oncoloog (behandeling chemotherapie,  
hormoontherapie en begeleiding klachten), een radio- 
therapeut (bestralingen), een verpleegkundig specialist/
mammacareverpleegkundige (begeleiding of behande-
ling), een klinisch geneticus (erfelijkheid), een plastisch 
chirurg (reconstructie) en op aanvraag een fertiliteitsarts 
(vruchtbaarheid, kinderwens). 

Tijdens het MDO bespreken de specialisten de bevindin-
gen van het lichamelijk onderzoek, de beeldonderzoeken 
(mammografie, echografie, eventueel MRI) en het pa-
thologisch rapport (uitslag van het cel- en/of weefselon-
derzoek). Veel factoren spelen een rol bij de totstandko-
ming van het behandelplan. Grofweg: het ziektestadium, 

je leeftijd, je geslacht, aanwezigheid van andere ziektes, 
eventuele erfelijke belasting, tumorkenmerken (grootte, 
hormoongevoeligheid, HER2neu-positief), wel/geen uit-
zaaiingen in de lymfklieren of elders in het lichaam, mo-
gelijke kinderwens en jouw wensen voor behandeling. 
Omdat de specialisten zich moeten houden aan landelij-
ke richtlijnen, zal er na analyse van de beschikbare infor-
matie in elk ziekenhuis een vergelijkbaar behandelplan 
uitrollen. Afhankelijk van het stadium van de borstkan-
ker heeft het behandelplan betrekking op genezing of, 
als genezing niet meer mogelijk is, op het bestrijden of 
verzachten van de ziektesymptomen, op verlenging van 
het leven en op de kwaliteit van leven.

Het MDO bespreekt ook of je met jouw diagnose kunt 
deelnemen aan een wetenschappelijke studie zodat je 
eventueel kan bijdragen aan een nog betere behandeling 
van borstkanker in de toekomst. 

Het behandelplan wordt telkens geëvalueerd. Wanneer 
er nieuwe informatie beschikbaar komt, bijvoorbeeld na 
aanvullende onderzoeken, brengt de betrokken specialist 
deze in bij het MDO. Als het nodig is, stelt het MDO het 
behandelplan dan bij. 

Bespreking diagnose en behandelplan
Het behandelplan is het advies van het MDO waarop je 
invloed kunt uitoefenen als je dat wenst. Het eerste ge-
sprek over je diagnose en behandelplan vindt plaats na 
afronding van alle onderzoeken. Vaak aan het einde van 
de onderzoeksdag, maar in ieder geval na maximaal vijf 
werkdagen. Vraag een kopie van het pathologisch rap-
port en een uitleg ervan in gewonemensentaal. Het helpt 
als je iemand meeneemt naar dat gesprek. Twee horen 

Na de diagnose borstkanker krijg je te maken met een behandelplan;  
een weloverwogen voorstel voor een passende behandeling bij jouw 
specifieke situatie. Wil je zelf de regie van je behandeling in handen 
nemen? Dat kan. 

B-handeling

Tekst: Lilian Rippe  ~ Schema: Van Lennep/BVN
Dit artikel en de illustratie kwamen tot stand met medewerking van 
drs Rhodé Bijlsma, internist-oncoloog in het UMC Utrecht.
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B-handeling

VerVolgbehandelingen (adjuVant)

is er een indicatie voor 
schildwachtklierprocedure?

nee

diagnose borstkanker

jong (<40), zwanger of 
kinderwens? 

Man?

neeMisschien/onzeker ja

erfelijk belast? (<40, man, iemand in familie met 
borst- eierstok- of prostaatkanker?, <50/Her2-neu-neg en 
hormoonONgevoelige borstkanker) 

kenmerken tumor? Hormoongevoelig, graad (I,II, III), Her2neu-positief? Indicatie voor schildwachtklierprocedure?

Verdachte plek in borst of oksel of
doorVerwezen na beVolkingsonderzoek

welk ziekenhuis? •www.borstkankermonitor.nl en ervaringsdeskundigen

krijg je cheMotherapie?

ja
•  Vraag om opslaan weefselmonster voor mogelijk onderzoek later
•  Wat te doen met de okselklieren? Laten zitten, weghalen, 

bestralen? Mogelijke gevolgen: o.a. neuropathie, lymfoedeem

word je geopereerd?

Chemotherapie
• voor meer 

info zie boven

Antihormonale therapie
Check soort therapie, 
duur en bijwerkingen

Bestraling
• Let op hartsparende bestralingstechniek (breathhold)
•  Vraag naar aantal en intensiteit bestralingen

Eigen weefsel
• welk soort operatie?

Implantaat
• let op implantaat met 

registratienummer
• informeer naar soorten 

implantaten

Directe reconstructie
• Kan alleen als niet bestraald wordt na operatie
• Vraag om plastisch chirurg bij operatie
• Mogelijk tepelhof te sparen?

doorverwijzing klinisch geneticus  
• www.brca.nl

doorverwijzing gynaecoloog 
(fertiliteitsarts)

doorverwijzing klinisch geneticus 
en/of gespecialiseerd ziekenhuis 
of mannenpoli UMC Utrecht

Na de
operatie

Borstsparende operatie
•  Litteken op onzichtbare  

plek mogelijk?

Geen reconstructie of 
latere reconstructie
• plek bepalen litteken

Voor de operatie (neo-adjuvant).
Daarna eventueel borstsparende operatie.

Borstamputatie

Copyright Van Lennep/BVN, 2013
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Schema: belangrijke 
vragen bij borstkanker

vr
ou

w
, >
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0

• Welke bijwerkingen? Wat te doen?
• Maatregelen tegen haaruitval (cold cap)?
• Infuuspoort (port-a-cath) gewenst?
• Mogelijke late gevolgen, zoals hartfalen?
•  Chemotherapie in combinatie met immuuntherapie (trastuzumab)? 

Genexpressietest om tumor in kaart te brengen en 
nut chemo te bepalen? Voor operatie bespreken.

vr
ou

w
, >

 4
0
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B-handeling

meer dan een. Bovendien is het prettig als steun. Je kunt 
het gesprek ook opnemen met je mobiele telefoon. Vraag 
wel vooraf toestemming aan je gesprekspartner. 

Neem de tijd en bereid je voor
Het is niet nodig meteen te beslissen over de geadviseer-
de behandeling. Neem de tijd en maak een afspraak voor 
een tweede gesprek als je daar behoefte aan hebt. Bestu-
deer in de tussentijd de schriftelijke informatie die je 
meekrijgt. Overweeg tevens of je wilt deelnemen aan een 
voorgestelde wetenschappelijke studie. Raadpleeg even-
tueel je huisarts of de verpleegkundig specialist. Kortom: 
gebruik de tijd om je vragen en wensen over je behande-
ling goed voor te bereiden.
Handvatten voor een goede voorbereiding vind je op de 
website van BVN onder B-Bewust. Hier vind je toege-
spitste voorlichtingsmaterialen waaronder checklists en 
filmpjes ter voorbereiding op gesprekken met zorgverle-
ners en op de behandelingen. Heel concreet. Op de web-
site vind je tevens B-Optimaal: tien punten voor optima-
le borstkankerzorg. Ook bestaan er diverse apps, 
waaronder Owise, met praktische ondersteuning bij 
borstkanker. Verder is het handig om een vragenboekje 
aan te leggen waarin je je vragen aan de arts noteert. 
Goed geïnformeerd ga je met meer vertrouwen je behan-
deling tegemoet.

Invloed op je behandelplan
Je persoonlijke situatie en de tumorkenmerken (patholo-
gisch rapport) zijn dus de leidraad voor het best passen-

de behandelplan. Soms zijn er alternatieven of is er ruim-
te voor aanpassing, bijvoorbeeld in de behandelvolgorde. 
Bespreek de (on)mogelijkheden. En soms móét je kiezen. 
Bijvoorbeeld of je bij verwijdering van je borst een (di-
recte) borstreconstructie wilt. 

Kiezen gaat beter als je van tevoren weet wat de risico’s 
en bijwerkingen zijn van de behandelingen op de korte 
én lange termijn. Vraag er naar. Het is de taak van de 
arts je zo te begeleiden dat je zo min mogelijk last hebt 
van bijwerkingen. Tegenwoordig is er veel mogelijk om 
aanvullende behandelingen beter te verdragen en late ge-
volgen te beperken. Twijfel je over een bepaalde behan-
deling, weeg ‘niet doen’ dan af tegen de consequenties 
van de behandeling en bespreek je twijfels met je arts.

Het is belangrijk dat je vertrouwen hebt in je behande-
ling. Bij twijfel heb je mogelijk behoefte aan een second 
opinion. Dat kan. Realiseer je wel dat een second opini-
on niet zaligmakend is. Want welke keuze is de beste bij 
twee verschillende adviezen?

 

Wat je vooraf moet weten 
over de behandelmethoden

Er zijn meerdere soorten behandelingen. 
Hieronder vind je bij elke behandeling een aantal 
aandachtspunten ter overweging.   

chiRuRgie
Het borstkankerbehandelplan bevat bijna altijd een chi-
rurgische ingreep: een borstsparende behandeling of een 
verwijdering van de borst, al dan niet met reconstructie. 
Bij een borstsparende behandeling is een fraai resultaat 
na de ingreep van belang. Houd er rekening mee dat na 
een borstsparende ingreep altijd bestralingstherapie volgt 
die ook invloed kan hebben op het cosmetische resultaat. 
Bedenk ook dat tijdens de operatie kan blijken dat een 
borstsparende behandeling niet mogelijk is. In dat geval 
verwijdert de chirurg de hele borst.

• Reconstructie
Overweeg je bij verwijdering van de borst een reconstruc-
tie, vraag dan vóór de operatie een consult aan bij de plas-
tisch chirurg om de verschillende mogelijkheden te be-
spreken. Als radiotherapie niet nodig is, dan is een directe 
reconstructie mogelijk tijdens de borstkankeroperatie. 

• Schildwachtklierprocedure
Zijn de lymfklieren in de oksel niet verdacht van uitzaai-
ingen, dan wordt tijdens de operatie de zogenoemde 
schildwachtklierprocedure uitgevoerd voor onderzoek 
naar uitzaaiingen in de lymfklieren. Bestralen van de ok-
sel is soms een alternatief voor het okselkliertoilet. 

Specifieke situaties  

• Opnieuw borstkanker of uitzaaiingen
Wanneer uit diagnostisch onderzoek blijkt dat je opnieuw 

borstkanker hebt of dat sprake is van uitzaaiingen op 

afstand, bespreekt het MDO jouw nieuwe situatie. Bij 

uitgezaaide borstkanker kom je in behandeling bij de 

oncoloog. Deze raadpleegt een chirurg en radiotherapeut 

als het nodig is. 

• Borst- en/of eierstokkanker in de familie
Bij vijf tot tien procent van de vrouwen met borstkanker 

speelt erfelijkheid een rol. Als borst- en/of eierstokkanker in 

de familie zit, vraag dan om een verwijzing naar de 

klinisch geneticus.  

• Man met borstkanker
Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n honderd mannen 

borstkanker. Alle ziekenhuizen kunnen mannen met borstkanker 

behandelen, maar het UMC Utrecht heeft als enige een 

borstkankerpoli voor mannen. Omdat mannen met borstkanker 

vaak een erfelijke vorm van borstkanker hebben, krijgen ze altijd 

een advies voor een consult bij een klinisch geneticus. 
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Lymfoedeem is een veel voorkomende bijwerking van 
een behandeling van de oksel.

• Tumorweefsel opslaan in weefselbank
Voor een steeds betere maatwerkbehandeling van borst-
kanker is het belangrijk je tumorweefsel te laten invriezen 
en langdurig op te slaan bij de weefselbank voor weten-
schappelijk onderzoek. Ook voor een eventuele genex-
pressietest is tumorweefsel nodig. Bespreek ‘opslaan’ 
daarom vóór de operatie.
 
RadiotheRapie
Na een borstsparende operatie volgt altijd radiotherapie. 
Afhankelijk van het aantal klieren met uitzaaiing kan de 
volgorde van genoemde aanvullende therapieën omge-
draaid worden. De bestralingsschema’s liggen vast. 
Uitzaaiingen in de okselklieren zijn een reden om na de 
operatie, naast radiotherapie, ook chemotherapie te geven.

• Bijwerkingen van radiotherapie
Vermoeidheid en huidirritaties zijn mogelijke bijwerkin-
gen tijdens en vlak na de therapie. Ook kan de borst na 
verloop van tijd kleiner worden en verklevingen verto-
nen. Op de lange termijn kunnen long- en hartklachten 
optreden. Met hulp van de  zogenoemde ‘breathhold’-
techniek, kunnen longen en hart zoveel mogelijk stra-
lingsvrij gehouden worden. 
 
CHEMOTHErAPiE
Chemotherapie vindt meestal na de operatie plaats (adju-
vant), maar wordt ook wel vóór de operatie geadviseerd 
(neoadjuvant). Bijvoorbeeld om de tumor te laten slinken 
waarna een borstsparende ingreep mogelijk is. In dat ge-
val krijg je na de operatie eventueel nog wel aanvullende 
therapieën (hormoontherapie, immuuntherapie).  

• Genexpressietest
In bepaalde gevallen is het zinvol een genexpressietest (bij-
voorbeeld MammaPrint) te doen waarmee het genprofiel 
van de tumor wordt bepaald. Dat kan je een onnodige 
chemobehandeling besparen. Voor zo’n test is tumorweef-
sel nodig. Als je twijfelt over een chemobehandeling be-
spreek dan vóór de operatie met de chirurg dat hij jouw 
tumorweefsel op de juiste wijze bewaart. Een genexpres-
sietest is niet zinvol als er uitzaaiingen zijn in de lymfklie-
ren want dan wordt chemotherapie altijd geadviseerd. 

• Bijwerkingen van chemotherapie
Haarverlies en misselijkheid zijn veelvoorkomende bij-
werkingen van chemotherapie. Haarverlies is vaak tegen 
te gaan met de zogenoemde coldcap. Niet voor iedereen 
aangenaam, maar zo’n vijftig procent van de vrouwen 
behoudt daarmee het haar. Tegen misselijkheid bestaan 
goede tips en medicijnen.
Ook je bloedcellen worden aangetast wat kan leiden tot 
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bloedarmoede, een laag aantal witte bloedcellen en een 
laag aantal bloedplaatjes. Bij elke kuur wordt dit gecheckt. 

Onvruchtbaarheid en hartklachten zijn late bijwerkin-
gen. Omdat sinds kort het standaard aantal chemokuren 
met anthracyclinen is teruggebracht, wordt verwacht dat 
die bijwerkingen minder optreden. Ben je jong en krijg je 
chemotherapie, vraag dan op korte termijn een gesprek 
aan met een gynaecoloog die gespecialiseerd is in vrucht-
baarheid. Dan kan zo snel mogelijk eerst een vruchtbaar-
heidsbehandeling plaatsvinden om vervolgens ook snel 
de tumor aan te pakken. 
Vrouwen boven de 70 jaar krijgen na de operatie geen aan-
vullende (adjuvante) chemobehandeling omdat de kans op 
complicaties groot is en de behandelingswinst klein. Bij 
uitgezaaide borstkanker volgt soms wel chemotherapie.  

• Infuuspoort
Voor toediening van de medicijnen is plaatsing van een zo-
genaamde infuuspoort (port-a-cath) mogelijk. Bijvoor-
beeld als prikken moeilijk is. Bij een HER2neu-positieve 
tumor krijg je meerdere chemo- en trastuzumabkuren. In 
dat geval is aanleg van een infuuspoort gewenst. Het is dan 
niet nodig om elke kuur opnieuw een infuus te prikken. 
 
ANTiHOrMONALE THErAPiE (hormoontherapie)
Bij antihormonale therapie slik je een keer per dag  ta-
bletten. Meestal voor lange tijd. Deze therapie brengt je 
in de overgang met alle klachten van dien. Ook de relatie 
met je partner kan hierdoor veranderen. Als het bij vrou-
wen jonger dan 40 jaar nodig is de eierstokken (tijdelijk) 
uit te schakelen, gebeurt dat operatief of met een gosere-
line-injectie. 

• Immuuntherapie 
In geval van een HER2neu-positieve tumor (ongeveer 
twintig procent van de vrouwen met borstkanker) is 
een goede behandeling mogelijk met trastuzumab. De 
behandeling duurt ongeveer een jaar. De bijwerkingen 
zijn beperkt omdat dit medicijn alleen de tumorcellen 
aanpakt. Wel neemt bij vijf tot zeven procent van de 
trastuzumabgebruikers de pompkracht van de hart-
spier af. Je krijgt daarom elke drie maanden een con-
trolescan van je hart. 

• Ondersteuning en conditie
Tijdens en na de behandeling van borstkanker zijn er tal-
loze mogelijkheden voor steun en begeleiding bij licha-
melijk en psychisch herstel; goed om te weten voordat je 
met de behandeling start. Op diverse momenten word je 
gevraagd de zogenoemde ‘lastmeter’ in te vullen om 
eventuele problemen in een vroeg stadium te signaleren. 

Lees meer over:

≥   Chemotherapie 
in B3, pagina 10

≥   Operatie bij 
borstkanker in 
B4, pagina 10

≥   Borst- 
reconstructie in 
B5, pagina 24

≥   Onderzoek en 
diagnose in B6, 
pagina 10

≥   Kijk voor deze 
artikelen op 
www.borstkan-
ker.nl/archief_b

B-handeling

 
Een overzicht van bijwerkingen en late gevolgen vind je op  
www.borstkanker.nl/medisch_behandelingen
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Tekst: Miloe van Beek ~ 
Foto's: Jonas Löllmann

‘Ik neem 
mijn leven in 
eigen hand’



>>

H
et begon als een droom voor later, voor als 
Elly met pensioen was. Dan zou ze met Mar-
cel in hun geliefde Frankrijk gaan wonen. 
‘We komen graag in Frankrijk vanwege de 

mooie natuur en de bourgondische levensstijl. Omdat 
we beiden dol zijn op koken, lekker eten en voor men-
sen zorgen, leek het ons fantastisch om daar ooit een 
bed and breakfast te runnen.’ Elly is blij dat die 
droom al ver voor haar pensioen werkelijkheid is ge-
worden, al is de aanleiding voor het eerdere vertrek 
minder leuk. Want nadat Elly borstkanker achter de 
rug had, werd Marcel ernstig ziek. Hij bleek te lijden 
aan een erfelijke hartaandoening. ‘Toen zijn gezond-
heid weer wat beter was, besloten we dat het afgelo-
pen moest zijn met de stress. We wilden in een lager 
tempo leven, niet meer in de file staan op weg naar 
ons werk, samen iets nieuws aanpakken. Dit was het 
moment om serieus werk te maken van onze wens.’ 
Ze vonden een mooie chambre d’hôtes in de streek 
Auvergne en wonen daar, na een verbouwing, sinds 
afgelopen april voorgoed. ‘De stap geeft een enorme 
energyboost,’ vertelt Elly terwijl ze echte Limburgse 
vlaai serveert. ‘Ik sta stijf van de adrenaline, alles 
stroomt, het is zo’n geweldig gevoel om iets helemaal 
nieuws te gaan doen. Ik heb echt het gevoel dat ik 
mijn leven in eigen hand neem.’

gelukkig
Ondanks het vooruitzicht van de nieuwe start, valt 
het gesprek over de afgelopen acht jaar Elly soms 
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B-leven

‘Het geeft veel rust, het is 
goed zo. Ik ga een nieuwe 
start maken.’ 

De verhuisdozen staan opgestapeld in de 
schuur. Het bord ‘Te Koop’ prijkt in de voortuin. 
Nadat ze de strijd tegen borstkanker heeft 
doorstaan, gaat elly penders (57) met haar 
vriend Marcel een nieuw leven opbouwen 
in Frankrijk. 

b van Borstkankervereniging Nederland 
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'We wilden in een lager tempo leven.'

B-leven

zwaar, vooral als ze het heeft over haar grote liefde 
Marcel. Ze woonden pas twee jaar samen toen Elly de 
diagnose borstkanker kreeg. De verbouwing van het 
boerderijtje in Ospel, een dorpje in de buurt van 
Weert, dat ze hadden gekocht, was net klaar. ‘Voor 
ons allebei is dit onze tweede relatie. We waren zo ge-
lukkig samen, zo blij met ons huisje. In een klap veran-
derde alles, plotseling was ik ziek en ging ik misschien 
wel dood.’ Marcel bleek een grote steun, hij vergezelde 
Elly tijdens elke ziekenhuisafspraak en nam haar in 
bescherming. ‘Hoe meer zielen hoe meer vreugd is 
mijn motto, maar bezoek kostte me veel energie. Mar-
cel wees me daarop. Ook verraste hij me regelmatig. 
Zo nam hij me tussen de chemo en bestraling bijvoor-
beeld een week mee op vakantie naar Engeland.’

Knobbel
Marcel was ook degene die Elly naar de dokter stuur-
de om de knobbel in haar linkerborst te laten onder-
zoeken. ‘Ik had het tijdens een vakantie ontdekt en 
maakte me er totaal niet ongerust over, mijn zus heeft 
twee keer een knobbel in haar borst gevoeld, twee 
keer was het goedaardig. Dat zal bij mij ook wel zo 
zijn, dacht ik.’ Pas twee maanden na de vakantie ging 
ze naar de huisarts, die het niet goed vond aanvoelen. 
Ze  stuurde Elly meteen door naar het ziekenhuis. 
‘Dat was schrikken, maar ook daar maakte ik me 
nog niet echt ongerust. Zeker toen het eerst loos 
alarm leek.’ De radioloog kon namelijk niks ontdek-
ken op de foto en besloot Elly voor te doen hoe ze 
haar borsten goed moest onderzoeken. Toen voelde 
hij de knobbel ook. De foto’s werden opnieuw beke-
ken, hij had de knobbel over het hoofd gezien. Er 
werd direct een echo gemaakt en een punctie geno-
men. Elly bleef hopen dat het goedaardig was. ‘Tot de 

huisarts vijf dagen na de onderzoeken op het ant-
woordapparaat stond. Of ik de volgende ochtend 
naar het ziekenhuis kon komen om met de artsen te 
spreken. De uitslag was niet goed. Toen had ik het 
gevoel dat de grond onder mijn voeten wegzakte. Ik 
had kanker.’

Stekeltjes
De artsen vertelden Elly de volgende ochtend dat ze 
een kwaadaardige tumor van ruim twee centimeter 
had en een week later geopereerd zou worden. De op-
luchting was groot toen een week later bleek dat er 
geen uitzaaiingen waren. Elly begon vol goede moed 
aan de chemokuur. De artsen hadden aangegeven dat 
na de eerste kuur Elly’s haar zou uitvallen. ‘Ik had 
me erop voorbereid, een kort kapsel laten knippen en 
een pruik uitgezocht. Maar toen er echt plukken te-
gelijk uitvielen, brrr dat was heftig.’ Ze droeg een 
pruik, gekleurde mutsjes en doeken en toen het zo-
mer werd, besloot ze haar stekeltjes te laten zien. 
‘Aan dat korte koppie was ik snel gewend. Moeilijker 
vond ik het dat ook mijn wenkbrauwen en wimpers 
verdwenen. Mijn gezicht werd bovendien pafferig. 
Toen zag ik er zo ziek uit, ik heb weken niet in de 
spiegel gekeken.’ Na de chemo volgden 32 bestralin-
gen. Elke dag ging Elly met de taxi van Ospel naar 
Maastricht. ‘Na de laatste bestraling zat Marcel 
thuis op me te wachten met een fles champagne. 
Maar ik was helemaal niet blij, ik was bang. Bang 
voor het zwarte gat. Wie ging me helpen, nu ik niet 
meer naar het ziekenhuis hoefde?’ Via Herstel en  
Balans, een therapie van drie maanden voor kanker- 
patiënten om de lichamelijke en geestelijke conditie te 
verbeteren, bleef ze op de been.

‘Ik kreeg het gevoel dat ze 
me hadden afgeschreven. 
Dat deed pijn.’ 
elly penders 
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Ondanks de nieuwe start valt het gesprek over 
de afgelopen acht jaar Elly soms zwaar.

Een psycholoog leerde me de 
kanker te accepteren.

'We gaan er echt iets moois van maken.'

Nuttige  
adressen van elly
 
•  Herstel en balans 
www.herstelenbalans.nl

• Do Some Good /
Hugo Lemmens: 
www.dosomegood.nl

•  Nijmeegs
Kenniscentrum 
Chronische 
Vermoeidheid:  
www.umcn.nl/Zorg/
Afdelingen/nkcv/

• Elly’s gastenhuis 
www.precontent.fr

B-leven

tranen
Elf maanden na de operatie ging Elly weer aan het 
werk. ‘Ik wilde de kanker afsluiten, het was tijd om 
mijn oude leven weer op te pakken.’ Het bleek te snel: 
Elly kwam maar moeilijk weer in het werkende rit-
me. ‘Toen ik ziek was, heb ik veel steun gekregen van 
mijn werkgever, nu kreeg ik het gevoel dat ze me had-
den afgeschreven. Dat deed pijn, zeker omdat ik er 35 
jaar had gewerkt.’ Elly werd overgeplaatst naar een 
ander kantoor, een verandering die ze niet goed kon 
behappen. Tijdens een controle in het ziekenhuis 
barstte ze in tranen uit. ‘Ik was overspannen en had 
professionele hulp nodig. Een psycholoog leerde me 
de kanker te accepteren.’ Na tien maanden ging Elly 
weer voor twintig uur per week aan de slag. Helaas 
bleek haar nieuwe functie zo uitgehold dat het geen 
uitdaging meer was. ‘Ik besefte dat ik weg wilde, 
maar vond de gesprekken hierover moeilijk.’ Samen 
met een mediator kwamen Elly en haar werkgever tot 

Elly‘s motto  
‘Je kan meer dan je denkt’

Elly‘s raad 
‘Verwerk wat je voelt en probeer daar iets 
tastbaars aan over te houden, een beeld, 
geschreven stukken of foto’s.’

Elly‘s ritueel 
‘Ik ging tijdens de chemo elke dag naar buiten, 
de natuur in. Dan zette ik mijn hoofd open en 
werden mijn gedachten helder.’

een regeling. ‘Het geeft veel rust, het is goed zo. Ik 
verheug me enorm op mijn nieuwe leven in Frankrijk. 
We werken er op een manier die we zelf hebben geko-
zen. We hopen snel de eerste gasten te verwelkomen, 
de vier kamers en de gîte zijn bijna verbouwd.’ Een 
deel hebben ze laten doen door een aannemer, maar 
ze hebben ook veel zelf geklust. Ze hopen dat de 
ruimte waar ze zelf willen gaan wonen, in de zomer 
klaar is. ‘Familie en vrienden hebben hulp aangebo-
den bij de verbouwing en de verhuizing. Dat is een 
fijn gevoel. Ik heb ontzettend veel zin om onze gasten 
te verwennen met lekker eten en hen te laten genieten 
van deze prachtige plek middenin de natuur. Er zijn 
veel bijzondere vogels, reeën, schone, pure lucht en 
het is hier heerlijk stil. We hopen in de toekomst ook 
workshops te organiseren waar mensen iets beel-
dends kunnen creëren. Kortom, we gaan er echt iets 
moois van maken.’  
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7 vragen over 
ondernemen,  
ziekte en sociale 
zekerheid

1. Waarop moet ik letten als ik een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
wil afsluiten?
 

De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(aov) bedraagt al gauw tussen de 200 en 400 euro per 
maand. Je kunt op de premie besparen door te kiezen voor 
een lager verzekerd bedrag, een langere wachttijd, een 
beperkte uitkeringsduur en een eindleeftijd vóór de 
pensioendatum. Een verzekering die uitval voor je huidige 
beroep verzekert, is duurder dan een aov op basis van 
‘passend werk’, waarbij je ook werk moet aannemen buiten 
je eigen professie. 

Als zelfstandige mis je het sociale 
vangnet van een werknemer. Zelf 
een arbeidsongeschiktheids-
verzekering afsluiten vinden veel 
mensen duur. En vaak lukt het niet 
wanneer je al ziek bent (geweest). 
Er zijn wel wat alternatieven.
Tekst: José Mast
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2. Kan ik alsnog een aov afsluiten als 
ik al borstkanker heb?
 

Soms lukt het om een aov af te sluiten met een normale 
premie en voorwaarden. Maar het kan ook zijn dat je 
(tijdelijk) een hogere premie moet betalen of geen verzeke-
ring kunt afsluiten. Of je krijgt een premie die uitkering bij 
arbeidsongeschiktheid door borstkanker of de gevolgen 
ervan uitsluit. Word je geweigerd voor een aov en sta je niet 
langer dan vijftien maanden ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel, dan kun je via de verzekeraar een vangnetver-
zekering afsluiten. Dit is een voorziening op bijstandsniveau 
met een wachttijd van twee jaar. 

3. Zijn er alternatieven voor een aov?
  
Een zogenaamd broodfonds kan een alternatief zijn. Dat is 
een groep zelfstandigen die maandelijks ieder een bedrag 
inleggen tussen 45 en 90 euro. Wordt een deelnemer ziek, 
dan schenken de andere deelnemers de zieke een bedrag. 
Afhankelijk van de keuze van de deelnemer, ontvangt hij in 
totaal tussen de 1000 en 2500 euro per maand. Het idee is 
dat misbruik beperkt blijft, omdat de de deelnemers elkaar 
kennen. Bovendien mogen deelnemers het resterende 
bedrag weer meenemen als ze uit het broodfonds stappen. 
In de praktijk worden ook (ex-)borstkankerpatiënten 
toegelaten tot een broodfonds. Voorwaarde is dat ze 
ondernemer zijn en leven van hun bedrijf. Deze doe-het-
zelf-verzekering kost wel wat meer tijd, omdat je vergade-
ringen moet bezoeken en deelnemers moet leren kennen. 
Zie www.broodfonds.nl

B-hulpzaam
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Meer informatie 

≥  www.kankerenwerk.nl over starten als zelfstandige. Een 
e-learningmodule is in ontwikkeling

≥  www.re-turn.nl voor onder andere een panel van experts 
aan wie je vragen kunt voorleggen en een maandelijkse 
column van Marte van Santen

≥  www.uwv.nl, www.rijksoverheid.nl (zoek op Besluit 
bijstandverlening zelfstandigen) en www.kennisring.nl over 
sociale zekerheid

≥  www.zzp-nederland.nl (tabblad ‘Verzekeringen’)  over 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

37b van Borstkankervereniging Nederland 

B-hulpzaam

4. Heb ik recht op een uitkering als 
ik geen aov heb?
 

De gemeente kan een uitkering op bijstandsniveau 
verstrekken voor maximaal 12 maanden op grond van het 
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Voorwaarden 
zijn dat het bedrijf na bijstandverlening levensvatbaar is en 
dat je geen eigen spaargeld of  inkomen van een partner 
hebt om de ziekteperiode te overbruggen. Ook een 
afkoopbare pensioenvoorziening telt mee als spaargeld.  
Verder moet je ten minste 1225 uur per jaar als zelfstandige 
hebben gewerkt. Is je bedrijf niet levensvatbaar, dan kun je 
een Bbz-uitkering krijgen in de tijd die je voor de beëindi-
ging van de onderneming nodig hebt. Werk je minder dan 
1225 uur per jaar in de onderneming? Dan rest alleen een 
uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). In de 
Wwb mag je geen eigen bedrijf hebben en heb je sollicita-
tieplicht.

5. Waar kan ik hulp krijgen bij terugkeer 
naar werk als ik geen aov heb?
 

De gemeente vergoedt in sommige gevallen de kosten voor 
begeleiding door een re-integratiebureau, bijvoorbeeld in 
de vorm van een persoonsgebonden re-integratiebudget 
(prb). Je kunt daarmee zelf hulp inschakelen, bijvoorbeeld 
bij een bureau dat is gespecialiseerd in re-integratie na 
kanker. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenor-
ganisaties (NFK) heeft hiervan een lijst.

6. Wat als ik vanwege mijn ziekte uitein-
delijk moet stoppen als zzp’er?
 

Arbeidsongeschikten van 55 jaar en ouder kunnen een 
beroep doen op de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 
(IOAZ). Voorwaarde is dat je ten minste tien jaar zelfstan-
dige bent geweest of drie jaar zelfstandige bent geweest 

voorafgegaan door zeven jaar in loondienst. Voordeel van 
de IOAZ boven de Wet werk en bijstand is dat je tot 127.400 
euro vermogen mag hebben naast een bedrag voor een 
pensioenvoorziening van maximaal 114.131 euro. In andere 
gevallen zul je een bijstandsuitkering moeten aanvragen. 
Zowel bij de IOAZ als bij de bijstandsuitkering heb je 
sollicitatieplicht.  

7. ik heb borstkanker gehad en wil  
voor mezelf beginnen als zzp’er.  
Hoe pak ik dat aan? 
 

Wanneer je vanuit een uitkering voor jezelf begint, kun je 
begeleiding en eventueel een starterskrediet krijgen van het 
UWV. Als je een bijstandsuitkering krijgt, kun je een beroep 
doen op de startersregeling van het Bbz. Die geeft recht op 
een aanvullende uitkering voor maximaal drie jaar in de 
vorm van een renteloze geldlening. Wanneer je vanuit een 
baan of WIA-uitkering een eigen bedrijf begint, kun je 
kiezen voor een vrijwillige verzekering tegen arbeidsonge-
schiktheid via het UWV. Vraag deze op tijd aan, dat wil 
zeggen: binnen dertien weken nadat de verplichte 
werknemersverzekering via je werk of uitkering is gestopt.  

‘Gelukkig is het me gelukt om tijdens 
de behandeling zoveel mogelijk door 
te werken. Alleen tijdens de chemo 
ben ik er zes weken tussenuit geweest. 
Doorwerken heeft ook een voordeel: als 
je druk bezig bent, kun je niet piekeren!’
FrEELANCE JOUrNALiST MArTE VAN SANTEN 
HAD gEEN AOV TOEN ZE BOrSTKANKEr KrEEg.

‘Ondanks mijn verzekering, daalde mijn inkomen 
toch met bijna de helft. Ik kreeg de uitkering 
gemakkelijk en ik had prettige controles bij een 
onafhankelijke huisarts. Helaas voelde ik me wel 
onder druk gezet om op enig moment weer volledig 
aan het werk te gaan. Ik heb het als heel zwaar 
ervaren me daartegen te moeten verweren.’ 
ADVOCAAT MirEiLLE DOELEN* WAS BLiJ MET
HAAr AOV TOEN ZE BOrSTKANKEr KrEEg.
*de naam is op verzoek door de redactie gefingeerd.
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Dat je borstkanker hebt, betekent niet 
dat je lichamelijk niets meer kunt. 
Ook al heb je minder vertrouwen in 
je lichaam of ben je moe van de 
behandeling, toch loont het de 
moeite om in beweging te komen. 
Nu de lente aanbreekt, is hardlopen 
een goede manier om actief te zijn. 
De belangrijkste tip? Loop niet te 
hard van stapel!

B-wust leven
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Fitter 
door 
hardlopen

M
et hardlopen bouw je conditie, spierkracht en soepel-
heid op. Loop je langere tijd regelmatig hard, dan 
word je stressbestendiger, verbetert je stemming en 
ga je beter slapen. Hardlopen kan lichamelijke veran-
deringen als gevolg van de overgang voor een deel 

tegengaan. En het helpt je om gemakkelijker op gewicht te blijven.  
Volgens Jessica Gal, oud-judoka, sportarts in Amsterdam en verbon-
den aan Stichting Tegenkracht, is beweging heel belangrijk voor borst-
kankerpatiënten. ‘Na de behandeling zijn vrouwen vaak moe. 
Door de chemotherapie of de bestraling en het vele liggen is hun 
conditie verslechterd en hun spierkracht afgenomen. Ze zijn bang 
om nog vermoeider te raken en zijn geneigd om rustig aan te doen. 

Ik raad patiënten echter altijd aan om zo snel mogelijk weer in be-
weging te komen. Bewegen helpt tegen vermoeidheid en verbetert 
je conditie. Bovendien doe je iets positiefs en opbouwends voor je li-
chaam. Je ontdekt dat je écht nog wel iets kan en dat geeft kracht en 
zelfvertrouwen.’ 
Ook Feikje Breimer, hardloopcoach en schrijfster van het boekje “Leve 
je lijf”, adviseert vrouwen met borstkanker te bewegen. ‘Begin gewoon 
bij wat je kan’, zegt ze. ‘Al loop je maar tien meter de tuin in en terug. 
Heb je nog nooit eerder hardgelopen, bouw dan héél rustig op. Begin 
met 6 x 1 minuut hardlopen met wandelpauzes van 2 minuten en doe 
er elke week 1 minuut bij. Loop de eerste vier weken niet vaker dan één 
keer per week hard.’
Marjan Peltenburg (55) liet zich tijdens en na haar chemo begeleiden 
door Feikje. Ze ontmoette haar via Tegenkracht, stichting Kanker en 
Sport. Na een half jaar liep Marjan de Goudse Nationale Singelloop 
van drieënhalve kilometer. Nu - drie jaar na haar diagnose - loopt ze 
twee keer per week een uur hard. ‘Het hardlopen heeft me veel ge-
bracht’, vertelt ze. ‘Ik heb minder last van winterdepressie en voel me 
een stuk fitter.’

rustig opbouwen
‘Hardlopen is een belastende sport’, waarschuwt Jessica. ‘Je gewrich-
ten en pezen krijgen het zwaar te verduren. Vooral mensen met over-
gewicht en beginners moeten oppassen voor blessures. Heb je niet 
eerder hardgelopen, ga dan eerst een tijdje wandelen, fietsen of 
zwemmen. Begin pas met hardlopen als je been-, rug- en rompspie-
ren sterk genoeg zijn. Wat betreft hardlopen en lymfoedeem: het is 
niet prettig als je arm lang naar beneden hangt of je elleboog lang 
gebogen is. Als je al gewend was hard te lopen, gaat het vaak goed. 
Ben je geopereerd? Wacht dan met hardlopen tot de wond goed ge-
heeld is. Dat duurt meestal een week of zes. Hardlopen tijdens de 
chemo kan. In alle gevallen geldt: luister goed naar je lichaam, forceer 
niets en bouw het hardlopen rustig op.’

Wil je (weer) beginnen met hardlopen en vind je het prettig om bege-
leid te worden? Neem dan contact op met Tegenkracht, stichting Kan-
ker en Sport. Na aanmelding krijg je een intake bij de sportarts. Die 
maakt samen met jou een sportplan. De stichting zoekt vervolgens 
een sportschool, trainer of sportfysiotherapeut bij jou in de buurt en 
betaalt de helft van de kosten.  

Praktische tips 
≥  Schaf goede hardloopschoenen aan
≥ Loop bij voorkeur op een zachte ondergrond
≥ Train regelmatig 
≥ Stel jezelf realistische doelen
≥ Houd een logboek bij (daar zijn handige apps voor)
≥ Ga wandelen of fietsen als hardlopen te vermoeiend is
≥ Neem direct gas terug bij pijn aan pezen of gewrichten
≥ Ga bij blessures naar een (sport)fysiotherapeut of sportarts

Nuttige websites 
≥  www.borstkanker.nl/b_actief
≥ www.tegenkracht.nl of www.stichtingkankerensport.nl  
≥ www.sportartsen.com
≥ www.herstelenbalans.nl
≥ www.atletiekunie.nl

Tekst: Annemaret Bouwman
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‘Nog voor één onderzoek was opgestart wist ik 
de diagnose al: borstkanker in hevige mate, ge-
zien de uiterlijke kenmerken. De onderzoeken 
bevestigden dat. Ik heb zelf nergens een beslis-
sing over hoeven nemen, alles werd door het 
medische team snel in gang gezet. Ik vond het fijn 
dat ik een vrouwelijke chirurg kreeg. Alsof zij met 
meer respect met mijn borsten zou omgaan.’

Kanjer 
‘Wat ik van mijn littekens vind? Er zijn momen-
ten dat ik jaloers kan zijn op de vrouwen bij wie 
het een mooi dun lijntje is geworden. Als ik 
moe ben, dan voel ik vaak een steek in mijn 
hart. Mijn littekens worden minder dik en rood, 
maar ik zal ze nooit kunnen vergeten. Elke dag 
zie ik ze twee keer en bij elke beweging voel ik 
ze trekken. Het gebied voelt als een harde 
plank. Ondanks alles probeer ik te kijken naar 
de glimlach op mijn lippen, maar vaak genoeg 

zie ik verdriet in mijn ogen. Dan zeg ik tegen 
mijzelf “Wat ben je toch een kanjer.”’ 

Kwijt
‘In de loop der jaren had ik mijn lichaam ge-
accepteerd, me gerealiseerd dat ik geen 
achttien kon blijven. Maar ik hield wel van 
mijn borsten. Dat merkte ik toen ik mijn veer-
tienjarige dochter in de badkamer tegen het 
lijf liep.Wat was zij mooi! Ik nam haar in mijn 
armen en huilde om wat ik kwijt was.’ 

Vrouwelijk
‘Ik ben tevreden met de ”nepborsten” in mijn 
bh. Je ziet helemaal niet dat het nep is. Ik 
houd er wel rekening mee wat ik draag, want 
“inkijk” is uit den boze. Mijn borsten vond ik 
voor de operatie toch wel mijn meest vrouwe-
lijke lichaamsdeel. Nu ook, al is het dan nep. 
Een half jaar geleden had ik er wel moeite 

mee. Als ik dan in bed stapte om te slapen 
was er niets aan de hand, maar als het was 
om te vrijen lag ik een half uur te huilen. Er is 
ons toch wel het een en ander ontnomen.’

vooruit
‘Je hoort mij niet zeggen dat mijn lichaam mij 
verraden heeft. Nee, mijn lichaam is net zo 
geschrokken als mijn geest. Een ander gevoel 
is dat ik soms geweldige heimwee ervaar. 
Dat ik hoop dat ik alsnog ontwaak uit een 
boze droom. Maar hoe verder in de tijd, hoe 
meer ik me realiseer dat het echt is gebeurd. 
Ik kan er goed over praten, ik ben open, ver-
stop me niet. Ik wil andere vrouwen met dit 
verhaal een hart onder de riem steken en 
zeggen: neem alle hulp aan die je kunt krij-
gen, je hoeft het niet alleen te kunnen. Buiten 
dat wil ik hiermee ook een periode afsluiten, 
en voorzichtig weer vooruitkijken.’  

De naakte waarheid

‘Mijn lichaam 
is net zo 
geschrokken 
als mijn geest’
Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto: Robin de Puy

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

Carla Bruin
Leeftijd: 50 jaar

Borstkanker: in 2011
Behandeling: neoadjuvante 

chemotherapie, dubbelzijdige 
amputatie met links een 

okselkliertoilet, aanvullend 
radio- en hormoontherapie

Extra: een maand na de 
operatie is Carla opnieuw 
geopereerd vanwege een 

flinke wondinfectie. Door 
de heftige behandeling 

adviseerden de artsen geen 
reconstructie te doen 



Zorgvuldig shoppen 
en goed geïnformeerd 
op pad
Wie een huis wil kopen, zal meestal worden gevraagd  
een levensverzekering af te sluiten. En veel zelfstandig 
ondernemers zullen graag een arbeidsongeschiktheids-
verzekering willen hebben. Maar hoe gaat dat als je 
erfelijke aanleg hebt voor borst- of eierstokkanker?
Tekst: rudolf Kleijn 
Met medewerking van Laurence Maes (NFK) en  
robert Kneepkens (Verbond van Verzekeraars)
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U
it vrees voor onverzekerbaarheid zou-
den sommige mensen zelfs afzien van 
het laten doen van erfelijkheidsonder-

zoek. Wat je niet weet, hoef je immers ook niet 
te vertellen. Toch blijken ook mensen met een 
erfelijk risico zich vaak wel tegen 'normale' 
voorwaarden te kunnen verzekeren.

Hoe zit dat met de 'vragengrens'?
Wie een levensverzekering of een arbeids-
ongeschiktheidsverzekering wil afsluiten, 
moet een gezondheidsverklaring invullen. 
Daarvoor geldt een wettelijke 'vragengrens'. 
Voor een levensverzekering ligt die op 
250.000 euro, voor een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering is dat 36.249 euro in het 
eerste jaar. In de praktijk hanteren de mees-
te verzekeraars vrijwillig hogere grenzen. 
Voor levensverzekeringen veelal 300.000 
euro, sommige zelfs nog hoger.

Waar mag de verzekering niet naar vragen?
Beneden die 'vragengrens' gelden beperkin-

gen voor wat de verzekeraar je mag vragen. 
Zo mag niet worden gevraagd naar de ziek-
tegeschiedenis binnen de familie noch naar 
erfelijkheidsonderzoek. Wel zijn vragen toe-
gestaan naar je eigen ziektegeschiedenis en 
-verschijnselen, naar operaties (ook preven-
tief) en naar medicijngebruik. De verzeke-
raars hebben afgesproken dat ze beneden 
de 'vragengrens' een model-gezondheids-
verklaring gebruiken (www.verzekeraars.nl 
– zoekterm  ‘gezondheidsverklaring’). 

En als ik een verzekering wil boven
de vragengrens?
Boven de 'vragengrens' mag wél worden 
geïnformeerd naar ziektegeschiedenis bin-
nen de familie en naar erfelijkheidsonder-
zoek. De beantwoording van alle vragen kan 
aanleiding zijn om extra informatie te vragen 
bij behandelend artsen of om een keuring te 
laten doen. De verzekeraar mag de aanvra-
ger echter nooit vragen erfelijkheidsonder-
zoek te laten doen. 
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Erfelijk belast en verzekeringen

Wat doet een medisch adviseur?
Een medisch adviseur, die werkt voor de ver-
zekeraar, gebruikt de gezondheidsverklaring 
als basis voor het advies aan de verzekeraar 
over je acceptatie. De beantwoording van de 
vragen kan aanleiding zijn om extra infor-
matie te vragen bij je behandelend arts of 
om eventueel een keuring te laten uitvoeren. 
De medisch adviseur moet altijd je toestem-
ming hebben om extra informatie bij een 
arts over een specifieke aandoening op te 
vragen. Dat geldt ook voor een keuring.  

Hoe besluit de verzekering over 
mijn acceptatie? 
Naast het advies van de medisch adviseur 
maken verzekeraars en hun adviseurs ge-
bruik van verschillende, vaak internationale 
overlijdensstatistieken om hun risico te be-
palen. De Nederlandse Federatie van Kan-
kerpatiëntenverenigingen, NFK, pleit al lan-
ger voor meer transparantie op dat punt. 
Bijvoorbeeld door af te spreken dat verzeke-
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Meer weten? 

≥  De CG-raad heeft een juridisch steunpunt waar je ook met 
individuele vragen terechtkunt. T 035-6722666 (10-12.00 
uur), www.juridischsteunpunt.nl.

≥  Op www.brca.nl van BVN, vind je veel informatie over 
verzekeringen.

≥  Er zijn gespecialiseerde bemiddelaars voor mensen 
met chronische aandoeningen en/of genmutaties 
zoals: Intermediair voor chronisch zieken, www.icz.nu, 
Arens Consultants, www.arensconsultants.nl en Omnis 
Adviesgroep www.omnisadvies.nl.

≥  Ervaringen met verzekeraars kun je melden bij de 
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen 
(NFK), 030-2916090. Er is  ook een digitaal meldpunt op 
www.nfk.nl.

Bij klachten over een verzekeraar: De meeste verzekeraars 
hebben een eigen klachtenregeling. Wanneer die 
geen bevredigende oplossing biedt, kun je naar het 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, www.kifd.nl.

Oproep deelnemers Hebon studie 

≥  De Hebon studie is een landelijk onderzoek onder families 
bij wie borst- en/of eierstokkanker veel voorkomt. Het 
primaire doel van deze studie is het faciliteren van 
onderzoek vóór en dóór deze families. Meer informatie 
over de studie, wie kan deelnemen en hoe, lees je op 
www.hebon.nl

raars gebruikmaken van dezelfde statistie-
ken, zoals die van de Nederlandse Kanker-
registratie of door in ieder geval openheid te 
geven over de gebruikte data. Belangrijk: als 
aanvrager heb je het recht om het advies 
van de medisch adviseur als eerste te zien, 
voor het naar de verzekeraar gaat. Tot slot 
spelen bij het besluit tot acceptatie 'commer-
ciële afwegingen' een rol. Maatschappijen 
willen op grond daarvan nogal eens iets toe-
schietelijker zijn tegenover klanten die bij-
voorbeeld veel verzekeringen bij hen heb-
ben lopen.

Wat is het ‘blokkeringsrecht’?
Je hebt 'blokkeringsrecht': je kan de medisch 
adviseur verbieden om zijn advies naar de 
verzekeraar te sturen. Zo kun je een afwijzing 
voor zijn en eventueel met een 'schone lei' 
(zonder een voorgaande weigering) een 
nieuwe aanvraag bij een andere verzekeraar 
indienen. Je moet wel van tevoren aangeven 
dat je eventueel gebruik wil maken van het 
blokkeringsrecht. Ook is het mogelijk jouw 
medische verzekeringsdossier bij de betref-
fende verzekeraar op te vragen. Dat kun je 
voor een volgende aanvraag gebruiken.

Kan ik nou wel of geen 
erfelijkheidsonderzoek doen?
Moet een mogelijke aanvraag voor een ver-
zekering nu van invloed zijn op het besluit 
over erfelijkheidsonderzoek? Afgaand op de 
informatie van verzekeraars en artsen is 
daar geen reden voor. De verzekeraars mo-
gen slechts in een beperkt aantal gevallen 
(boven de vraaggrens) informeren naar erfe-
lijkheidsonderzoek. Als daaruit blijkt dat er 
geen verhoogd risico is, speelt het verder 
geen rol bij acceptatie. Als er wel verhoogd 
risico is, kan dat reden zijn voor bijvoorbeeld 
preventieve operaties. Voor acceptatie voor 
een levensverzekering vormen deze geen 
belemmering. Voor een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering kunnen ze wel een extra 
risico betekenen.
 
Hoe kom ik aan een gunstige verzekering?
Binnen de markt voor levensverzekeringen is 

sprake van fikse concurrentie. Maatschap-
pijen bieden verschillende producten aan 
tegen verschillende voorwaarden. Ze hante-
ren bovendien verschillende 'vragengren-
zen'. Het loont daarom te shoppen voor de 
gunstigste polis. Als je een pakket verzeke-
ringen bij één maatschappij hebt onderge-
bracht kan het gunstig zijn daar ook een le-
vensverzekering aan te vragen. Als je samen 
met een partner een huis koopt, kun je ook 
overwegen ieder een verzekering af te slui-
ten. Dan geldt de vragengrens per persoon. 
Zo is het mogelijk samen verzekerd te zijn 
voor 600.000 euro of meer en toch onder de 
vragengrens te blijven.

Wie kan me helpen bij de keuze?
De wereld van levens- en arbeidsongeschikt-
heidsverzekeringen is bepaald niet transpa-
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rant. Wanneer je bezig bent met de aan-
schaf van een huis is er niet altijd 
gelegenheid om je daar in te verdiepen. Dan 
kan het verstandig zijn om de hulp van een 
vertrouwde tussenpersoon in te roepen. Er is 
bovendien een aantal bemiddelaars gespe-
cialiseerd in maatwerk voor chronisch zie-
ken en mensen met erfelijke afwijkingen. Zij 
kunnen helpen bij het vinden van een pas-
sende verzekerkering en hypotheek (zie het 
kader hieronder).  
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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 
telefoonnummer  (030) 291 72 20. 

digitaal
Via de databank kun je in contact komen met iemand 
die een vergelijkbare ervaring heeft gehad.  
Aanmelden kan via 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

43



Alan Herbert, de vader van Lisa en haar 
broers Collin en Chris, was nog niet lang 
terug in Nederland nadat hij zijn zieke 
vrouw in Engeland maandenlang op haar 
sterfbed had verzorgd. Zijn gezin was 
dolblij dat ze hem weer dichtbij zich had-
den, toen hij in maart vorig jaar ineens 
borstkanker bleek te hebben.

Hoe was dat voor je, Lisa?
‘Ik was in shock toen ik het hoorde.  De 
dag na de diagnose was ik vooral heel 
bang hem kwijt te raken. Daarna heb ik 
snel de knop omgezet. Ik moest hem hel-
pen. Gewoon door er voor hem te zijn. 
Naar alle vervolgonderzoeken ben ik mee 
geweest, en ook naar de chemo’s. Daarna 
gingen we altijd gezellig een harinkje hap-

pen in de stad. Mijn broer Collin bracht 
dad thuis, omdat ik geen auto rijd.’

Overlevingsstrategie?
‘Humor, dat hoort echt bij ons. Ik haalde 
best rare streken uit, alleen om een lach 
op Alans gezicht te toveren. Wij noemen 
dat “Taz humor”, naar het Disney-karakter 
van de Tasmanian devil, voor wie hem 
kent. Baldadig is het goede woord! 
Zo heb ik rubberen ziekenhuishand-
schoenen over zijn voeten getrokken toen 
hij geopereerd moest worden. In de vin-
gers stopte ik wc-papier om het op te vul-
len. Mijn vader kreeg de slappe lach. Dus 
mijn doel was bereikt. De chirurg kon er 
ook wel om lachen, maar de verpleeg-
kundigen wat minder.’ 

is jullie relatie veranderd?
‘Tijdens de chemo’s hebben mijn vader en 

ik veel vader-dochtergesprekken gevoerd. 
Dat waren fijne momenten, ondanks de 
brok in de keel die ik regelmatig voelde. Het 
was een heel intense periode en het heeft 
me diep geraakt dat zo’n sterke man on-
deruit gehaald wordt door borstkanker. We 
hebben er een nog sterkere band door ge-
kregen. Ik voelde fysiek de pijn van mijn va-
der. In het Engels zeggen ze: “You are in 
sympathy with me.” Jij voelt wat ik ervaar.’

En jij?
De confrontatie met dads ziekte heeft me 
de ogen geopend over hoe kwetsbaar het 
leven is, hoe kwetsbaar mijn vader is. Het 
heeft me sterker gemaakt en mijn instelling 
veranderd: kijk goed om je heen, wees je 
bewust van de kleine dingen die je hebt.’   

zie ook omslag voor en pagina 19
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‘You aRe iN 
SyMPATHy 
WiTH ME‘

≤ Lisa Herbert 
[39] en haar vader 
Alan [65] gaan 
binnenkort 
trainen voor de 
(halve) marathon 
van terschelling, 
die Lisa vorig jaar 
alleen heeft 
moeten lopen. De 
loop heet niet 
voor niets de 
Berenloop.


