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Kracht 
15.000 vrouwen en 87 mannen krijgen jaarlijks in Nederland 
borstkanker. 1 op de 8 vrouwen. In oktober staan we stil bij de 
feiten van borstkanker. ‘1 op de 8’ is zo’n feit. Een pijnlijk feit.  
Het lijkt er zelfs op dat dit aan het verschuiven is naar 1 op de 7. 
Dat is te veel. Daarom vragen we in oktober samen met andere 
borstkankerorganisaties met klem aandacht voor borstkanker en 
voor onderzoek naar borstkanker. 

De maand oktober roept echter dubbele gevoelens op. De een 
voelt zich gesteund doordat er aandacht wordt gevraagd voor 
borstkanker en er geld wordt gedoneerd. De ander vindt het 
zwaar om steeds mensen te horen praten over de ‘strijd tegen 
borstkanker’ en denkt ‘Wat strijd, hoezo strijd?’. Het impliceert dat 
je niet hard genoeg hebt gestreden als je komt te overlijden. Voor 
anderen maakt de krachtterm ‘strijd’ juist positieve energie los, en 
geeft ‘ie kracht. Iedereen ervaart borstkanker op een unieke 
manier en haalt kracht uit iets anders.

Over kracht gesproken… Sandra Kloezen, tot voor kort directeur 
van BVN en drijvende kracht achter dit blad en andere initiatieven, 
was voor mij de afgelopen vier jaar een toonbeeld van tomeloze 
energie en kracht. Haar continue inzet voor haar idealen heeft me 
erg geïnspireerd. Dankjewel, Sandra! Hans Sureveen neemt het 
stokje tijdelijk over, gesteund door alle actieve leden. En dat zijn er 
een hoop. Dat voelt bijzonder. 

Oktober of niet, allemaal willen we niets liever dan borstkanker  
de wereld uit. Dat is voorlopig een brug te ver, maar hoe meer 
aandacht en geld, hoe meer onderzoek. En uiteindelijk hoe  beter 
en persoonlijker de behandelingen. 

Krachtige groet,
Rianne Romijn
Actief lid van BVN en redactielid van B sinds 2010

PS: In het vorige nummer van B riep Sandra mensen op, die de borstkankerzorg 

een 10 geven, hun verhaal te delen. Bedankt voor alle reacties! Je leest ze op 

www.borstkanker.nl/10
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Aankondigingen

•  28 september 
Themadag erfelijke belasting  
‘Wil ik het weten? En dan?’  
≥ www.brca.nl

•  12 oktober 
Themadag ‘hoop & vrees’ over 
uitgezaaide borstkanker

•  2 november 
Extra Algemene 
Ledenvergadering en 
bestuursverkiezing

Rectificatie
In nummer 7 van B staat op 
pagina 14 in een kader dat het 
middel T-DM1 in studieverband  
in Groningen, Amsterdam en 
Nijmegen beschikbaar is. Hier 
moet aan toegevoegd worden  
dat dat ook in het TweeSteden 
ziekenhuis in Tilburg kan.
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actueel

Berichten van onze bladpartners 
(advertorial)

Breast Friends Award 2013 
De winnaar van de Breast Friends Award wordt zondag 6 okto-
ber 2013 bekendgemaakt tijdens de slotceremonie van de 60K 
Walk van A Sister’s Hope in het Olympisch Stadion. De Award 
wordt uitgereikt aan een nieuw initiatief op het gebied van borst-
kanker. De winnaar ontvangt als prijs 5000 euro ter ondersteu-
ning van zijn of haar werk én een exclusieve fotoreportage door 
Patricia Steur. Ga naar www.breastfriends.nl voor meer informa-
tie. Breast Friends is een initiatief van Roche Nederland B.V.

“Here and now” 
Op 18 juni is de Europese campagne “Here and Now” gestart om 
meer bekendheid te geven aan uitgezaaide borstkanker, als ook 
de zorg en steun voor deze vaak ‘vergeten’ groep patiënten te 
verbeteren. De campagne speelt in op de uitkomsten van een 
onafhankelijke consumentenpeiling in 11 Europese landen, uit-
gevoerd in opdracht van Novartis. De uitkomsten tonen dat de 
publieke kennis over uitgezaaide borstkanker nog beperkt is in 
Europa én Nederland. Aan de consumentenpeiling hebben 200 
Nederlanders deelgenomen. Ondanks dat 68% van de onder-
vraagden iemand kent met borstkanker, weet ongeveer een 
derde niet te omschrijven wat uitgezaaide borstkanker is.

Samen voor de juiste behandeling
AstraZeneca is een biofarmaceutisch bedrijf. Wij zetten weten-
schap en innovatie in om nieuwe medicijnen te ontwikkelen. 
Wij vinden dat nieuwe medicijnen voordelen moeten bieden 
voor de patiënt. AstraZeneca ondersteunt van harte het princi-
pe dat arts en patiënt in overleg treden om samen te kiezen 
voor de juiste behandeling. Daarom vinden wij het belangrijk 
dat er goede informatie is over borstkanker. En daarom onder-
steunen wij van harte de werkzaamheden van Borstkanker-
vereniging Nederland.

Oncotype DX® nu ook in Nederland
Van de Oncotype DX® test voor vroeg stadium, hormoongevoeli-
ge borstkanker is aangetoond dat deze zowel de waarschijnlijk-
heid van het nut van chemotherapie kan voorspellen als de kans 
op terugkeer van de ziekte. Genomic Health, het bedrijf dat deze 
test op de markt brengt, heeft het proces in gang gezet bij de Ne-
derlandse overheidsinstanties om opgenomen te worden in de 
basiszorgverzekering. In diverse landen wordt de test al vergoed. 
Enkele ziekenhuizen in Nederland doen ondertussen ervaring op 
met Oncotype DX®.

BluePrint en MammaPrint
Nog een stap verder dan de MammaPrint is de ontwikkeling van 
BluePrint. Dit is een profiel van tachtig genen, dat borstkanker on-
derverdeelt in drie groepen: Basal, Luminal, of HER2. Deze groe-
pen zijn zogenaamde moleculaire subgroepen, en er is steeds 
meer bewijs in de medische wereld dat deze onderverdeling iets 

Nieuws van BVN 

Voorzitter en directeur dragen stokje over
Afgelopen mei trad Elly Hilgeman af als voorzitter van het be-
stuur van BVN. In juni werd ook bekend dat directeur Sandra 
Kloezen een nieuwe professionele uitdaging heeft gevonden. 
Sinds 1 september is zij manager doelbestedingen bij KWF. De 
afgelopen vier respectievelijk vijf jaar hebben Sandra en Elly een 
fundamentele professionaliseringsslag doorgevoerd en BVN 
daarmee een stevige positie gegeven in de borstkankerzorg. 
Om het nieuwe bestuur dat in november gekozen wordt (zie 
rechts hiernaast) de mogelijkheid te geven zelf een directeur te 
selecteren wordt de directeursfunctie tot dat moment ad interim 
ingevuld door Hans Sureveen. BVN is Elly en Sandra bijzonder 
dankbaar voor hun bijdrage aan de organisatie.

Patiëntencongres over borstkanker geslaagd
In één middag zijn afgelopen juni in het UMC Utrecht patiënten 
en ex-patiënten door specialisten bijgepraat over de laatste 
ontwikkelingen en doorbraken op het gebied van borstkanker-
behandeling. Het patiëntencongres was een initiatief van 
Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG), Stichting Pink Ribbon en 
BVN. Uit de volle zaal, de vele vragen vanuit het publiek en een 
beoordeling van gemiddeld een 8,1 bleek dat het congres in 
een grote behoefte aan actuele en begrijpelijke informatie 
heeft voldaan. De initiatiefnemers zetten zich in om volgend 
jaar weer een patiëntencongres te organiseren. Van het con-
gres zijn video-opnames gemaakt zodat iedereen de informa-
tie nog kan beluisteren. 
≥  www.borstkanker.nl/verslag_patientencongres

BVn voorstander van concentratie van borstkankerzorg
Borstkanker is een mogelijk levensbedreigende ziekte en de im-
pact ervan op de kwaliteit van leven op termijn is groot. BVN 
vindt dat iedere borstkankerpatiënt en erfelijk belaste er 
op moet kunnen vertrouwen dat hij de best mogelijke zorg 
krijgt, zoveel mogelijk toegesneden op de individuele tumor. 
BVN is daarom voorstander van concentratie van de borstkan-
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zegt over de respons op bepaalde therapieën. Samen met de 
MammaPrint kan BluePrint mogelijk extra waardevolle informatie 
over het gedrag van de tumor geven. www.mammaprint.nl

StopDePijn.nl voor informatie over zenuwpijn
Veertig procent van de patiënten met kanker heeft last van ze-
nuwpijn (neuropathische pijn), veroorzaakt door de tumor zelf of 
de behandeling ervan. Zenuwpijn is qua oorzaak, gewaarwor-
ding en behandeling sterk verschillend van ‘gewone’ pijn. Op de 
website www.StopDePijn.nl kunt u hierover meer informatie ver-
krijgen. Daar kunt u tevens video’s bekijken van patiënten met 
zenuwpijn en van prof. dr. Huygen, hoogleraar pijngeneeskunde 
Erasmus MC, over wat zenuwpijn is en de behandeling ervan.
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Esthers column

H-Yoga
In de week van mijn diagnose in november 2008 sloeg ik 
mijn yogales noodgedwongen over. De week daarna ging  
ik weer. Maar mijn wereld was totaal veranderd; ik had een 
hoofd vol zorgen en angst. De linkerborst waarin de tumor 
was ontdekt, had ik sindsdien niet meer aangeraakt. Mijn 
lichaam had mij in de steek gelaten en ik mijn lichaam. Tot 
mijn verbazing lukte het dankzij de yoga om het getob even 
los te laten. Mijn hoofd en lijf werden weer een geheel;  
ik voelde me weer in balans.

Inmiddels ben ik viereneenhalf jaar verder en word ik uit-
genodigd om een proefles H-yoga te volgen, een combina-
tie van Hatha en Healing yoga. Van die laatste term schrik 
ik: yoga is toch geen wondermiddel dat kanker geneest?! 
Gelukkig wordt dat ook niet bedoeld: ‘H-yoga is een speci-
aal voor (ex-)kankerpatiënten ontwikkeld programma,  
bedoeld als aanvulling op de reguliere (na)zorg.’ Ik ben be-
nieuwd naar deze ‘H-variant’.

Op een zonnige ochtend rijd ik naar het Heart-to-Heart 
centrum in Huizen. In een sfeervolle zaal ontmoet ik yoga-
docente Vonny, die op de hoogte is van alle behandelingen 
en beperkingen van de cursisten. Tijdens de les wordt daar 
overigens niet over gesproken. Wie daar wel behoefte aan 
heeft, kan na de les thee blijven drinken. Iedereen komt 
langzaamaan binnen, een enkeling met hoofddoekje.

De oefeningen van de H-yoga zijn rustig en eenvoudig. We 
zingen een prachtige mantra en ik voel de onderlinge saam-
horigheid. Het besef dat iedereen hier kankerpatiënt is, dat je 
niet de enige bent, geeft steun en troost. Ik heb nooit behoefte 
gehad aan lotgenotencontact, maar ik had graag H-yoga  
gedaan tijdens mijn behandelperiode! Zonder thee na afloop.

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.

kerzorg op een beperkt aantal locaties met een goede geogra-
fische spreiding. Bij die concentratie hecht BVN aan een trans-
parante registratie van de zorguitkomsten en aan eenduidige 
kwaliteitscriteria.  BVN hanteert met de Monitor Borstkankerzorg 
haar eigen kwaliteitscriteria. 
≥  www.borstkanker.nl/standpunt

nieuw in de serie B-bewust
De serie B-bewust met kwaliteitswijzers, checklists en voorlich-
tende filmpjes is recent aangevuld met een checklist en een 
filmpje over Diagnose en behandelfase, met de checklist Borst-
reconstructie en de checklist Ouderen en borstkanker. Alle infor-
matie uit de serie is nu gebundeld op www.b-bewust.nl. Je kunt 
ook een persoonlijke checklist aanmaken en bijhouden, en voor 
elk nieuw gesprek met een zorgverlener een passende lijst met 
vragen opslaan. Ook geschikt voor de mobiele telefoon.
≥  www.b-bewust.nl

Uitnodiging  
Algemene Ledenvergadering  
2 november 2013

Ben je lid van BVN dan nodigen we je hierbij uit om de Algemene 
Ledenvergadering op zaterdag 2 november bij te wonen in 
Utrecht. Tijdens deze ALV wordt een volledig nieuw bestuur  
gekozen. Naast de verkiezing van een nieuw bestuur en de bij-
behorende bestuurlijke voordracht staan de notulen van de laat-
ste twee ALV’s op de agenda. 
≥ www.borstkanker.nl

ALV voor en door leden
Het huidig bestuur bereidt de ALV voor in overleg met een aantal 
leden. Daarbij is extra aandacht voor:
≥  De structuur van de ALV met een onafhankelijke leiding/ 

voorzitter, heldere spelregels en een duidelijke agenda. Dit alles 
binnen het kader van de Statuten en de Reglementen van BVN.

≥ Een gedegen voorbereidingsproces.
≥  Een goede communicatie naar alle leden.
≥  De rol van het bestuur voor, tijdens en na de ALV. Na de ALV 

draagt het huidig bestuur taken en verantwoordelijkheden 
over aan het nieuwe bestuur.

Kandidaat bestuursleden 
gezocht

~
Je kunt je nog steeds kandidaat stellen als ten minste 

drie leden je voordragen. Dat kan tot 5 oktober.  

Op borstkanker.nl vind je onder “ledenvergadering” 

de profielschetsen van de functies binnen het bestuur 

en de wijze van aanmelden.



naam Gretha Zweers
Leeftijd 43 jaar
Draagt haar hart op de tong

‘Ik ben een heel open mens. Altijd, over 
alles. Met mijn ex praatte ik nauwelijks, 
waar ik uiteindelijk heel ongelukkig van 
werd. In een nieuwe relatie wilde ik dat 
anders, dus toen ik Patrick anderhalf jaar 
geleden tegenkwam, heb ik hem al heel 
snel verteld dat ik drager ben van een 
afwijkend BRCA 1-gen. Ik vertelde hem 
ook dat ik mijn beide borsten weg zou 
laten halen áls er bij mij borstkanker 
gevonden zou worden. Ik vond het niet 
moeilijk om hem dit te vertellen. Het was 
voor mij zo klaar als een klontje. De 
ellende die ik bij mijn moeder heb gezien 
en haar vroege dood door borstkanker, ik 
wilde het mezelf en mijn dochter niet 
aandoen. Patrick nam het voor 
kennisgeving aan. Logisch ook, we waren, 
en zijn nog steeds, hartstikke verliefd en ik 
was niet ziek. Kanker was nog ver weg. 
Dat veranderde toen er bij een controle 
een kleine tumor in mijn rechterborst werd 
gevonden. We waren een half jaar 
samen, het zat supergoed tussen ons en 
ik wilde hem niet kwijt. Patrick vond mijn 
borsten prachtig, maar toch heb ik niet 
getwijfeld of ik het vanwege hem anders 
moest doen. Of ik toch niet voor een 
borstbesparende operatie moest kiezen. 
De kans dat de kanker dan zou 
terugkomen, was enorm. Dat risico wilde 
ik niet nemen, ik wilde korte metten 
maken. Ik was ontzettend emotioneel en 
heel bang om de man van mijn leven te 
verliezen, maar ik moest het zeggen: ”Ik 
ga dit doen, ik ga beide borsten laten 
amputeren. Ik begrijp het als je het niet 
trekt, maar zeg het me dan nu.” Ik was 
heel bang voor zijn reactie, maar Patrick 
hield me vast, huilde met me mee en zei 
dat hij niet voor mijn borsten had 
gekozen, maar voor mij. “Als we dit 
kunnen doorstaan, kunnen we alles aan”, 
zei hij. Zo is het ook gegaan. Patrick heeft 
me in alles gesteund. Hij vindt me mooi en 
dat helpt me enorm bij mijn verwerking. 
Mijn openheid, de ruimte die hij me gaf en 
het feit dat we dit samen aankonden, 
heeft onze relatie zo sterk gemaakt, dat 
we deze maand gaan trouwen.’

‘Ik moest 
het zeggen, 
al was ik 

bang hem te 
verliezen’
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dubbelportret
Nieuwe liefde: Wat niet weet, 
wat niet deert? Of toch wel?
Tekst: Deborah Ligtenberg ~ Foto's: Martijn de Vries



naam Yvonne Lorang
Leeftijd 41 jaar
Vertelde het liever niet gelijk

’Hoe vertel je een man dat je geen echte 
borsten hebt? Wanneer vertel je het als je 
iemand leuk vindt? Wie gaat mij nog mooi 
vinden? Ik wist het niet. Deze vragen 
maakten mij bang en onzeker. Ik was 35 
toen ik voor de tweede keer borstkanker 
kreeg. Mijn borst moest eraf en omdat ik 
erfelijk belast ben, de andere voor de 
zekerheid ook. Een amputatie is niet iets 
wat je aan de grote klok hangt, vind ik. 
Het was vakantie en ik was op Aruba. Er 
was een man die ik leuk vond, maar ik 
durfde het niet te vertellen. In bikini zag ik 
er goed uit en ik zag dat hij dat ook vond. 
Maar onder dat stukje stof zaten alleen 
maar grote littekens, mijn tepel moest nog 
gereconstrueerd worden. Hoe zou hij 
reageren? Moesten we dan vrijen in het 
donker? Een man voelt toch dat ze niet 
echt zijn? Ik maakte me zorgen over hoe 
het verder moest. Uit angst zei ik maar 
niets. Tijdens onze eerste date stonden we 
op het strand toen hij van achteren zijn 
armen om me heen sloeg. Ik vond het 
doodeng, maar die knuffel betekende veel 
voor me. Voor het eerst na mijn operatie 
werd ik weer aangeraakt door een man 
en dat voelde erg fijn. Toen zijn handen 
onder mijn truitje naar boven kropen, 
verstijfde ik. Ik klemde mijn armen tegen 
me aan, zodat hij niet verder kon. ”Doe 
maar even niet”, zei ik. Ik dacht dat ik er 
niet omheen kon, dat ik het hem moest 
vertellen. Toen reageerde hij heel relaxed: 
”Ik weet al, je hebt toch een borstver-
groting gedaan?” Het betekende heel veel 
voor me dat hij het verder niet raar vond, 
het gaf me zelfvertrouwen, al was die 
vakantieliefde geen blijvertje. In een 
volgende relatie heb ik het ook niet 
meteen gezegd. Ik liet me leiden door 
mijn gevoel wanneer het juiste moment  
er was. Mijn huidige vriend wist het van 
tevoren al. Hoe onzeker ik soms ook was, 
ik ben van mening dat een man kan 
ophoepelen als hij me zou afwijzen om 
mijn borsten. Dan is hij me niet waard. 
Daarvoor ben ik te trots op mezelf.’ 

‘Het is voor 
mij niet iets 

wat je aan de 
grote klok 

hangt’
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• — Nieuw medicijn Her2neu-positieve 
borstkanker
Afgelopen voorjaar heeft de Europese Commissie een nieuw 
geneesmiddel goedgekeurd voor patiënten met HER2-posi-
tieve uitgezaaide of lokaal teruggekeerde, niet-operabele 
borstkanker. Het gaat om het middel pertuzumab (merknaam 
Perjeta) in combinatie met trastuzumab en docetaxel. Pertu-
zumab bindt aan de HER2-receptor en voorkomt dat HER2 
een paar vormt met één van de andere HER-receptoren. Hier-
mee wordt de tumorgroei gehinderd. Onderzoek heeft aan-
getoond dat de combinatie van pertuzumab met trastuzumab 
leidt tot een verlenging van de overleving zonder verergering 
van de ziekte met 6,1 maanden. Patiënten mogen niet eerder 
anti-HER2-therapie of chemotherapie voor uitgezaaide borst-
kanker hebben gehad.

• —Genetische risico’s borst-, prostaat- en 
eierstokkanker
Wetenschappers uit veertig landen hebben meer dan tachtig 
regio’s in ons DNA geïdentificeerd die iemands risico op borst-, 
prostaat- en eierstokkanker vergroten. Hiervoor vergeleken ze 
het DNA van 100.000 kankerpatiënten met dat van 100.000 
gezonde mensen. Zo vonden ze genetische variaties (zogenaam-
de ‘single nucleotide polymorphisms’, SNPs) in DNA die meer 
voorkwamen bij de mensen met prostaat-, borst- of eierstok-
kanker. Een mutatie in een BRCA-gen geeft een groter risico 
op borst- en eierstokkanker. Maar tot nog toe is niet duidelijk 
wat ertoe leidt dat je dan ook werkelijk kanker krijgt. De onder-
zoekers ontdekten dat vrouwen met BRCA-mutaties én bepaal-
de SNPs bijna zeker borstkanker krijgen voor hun 80ste. Verder 
onderzoek moet leiden tot betere screening.
Het hele artikel staat op www.vib.be

 • —Nieuwe standaard bevolkingsonderzoek
Mede dankzij het bevolkingsonderzoek is de borstkankersterfte 
de afgelopen jaren gedaald. Maar ondanks die goede resultaten is 
het aantal tumoren dat wordt ontdekt tussen twee bevolkingson-
derzoeken in nauwelijks gedaald. Uit onderzoek van radiologe 
Vivian van Breest Smallenburg blijkt dat bij vrouwen die een mam-
mografie in één richting kregen tot veertig procent van de tumoren 
mogelijk eerder was ontdekt als de mammografie in twéé richtin-
gen was gemaakt. De uitkomsten van de studie van de radiologe 
hebben er mede aan bijgedragen dat sinds dit jaar alle vrouwen 
tijdens het bevolkingsonderzoek standaard een tweerichtingen-
mammografie krijgen. Dat geldt echter niet bij doorverwijzing 
door de huisarts naar een mammapoli voor onderzoek.

• —Boek Stichting Jong Borstkanker 
Nessa Spillen was 19 jaar toen zij borstkanker kreeg. Het bleek 
lastig te zijn om informatie te vinden voor heel jonge vrouwen. 
Over onderwerpen die voor haar belangrijk waren zoals ‘kan 
ik nog mooie lingerie aan’, ‘hoe gaat het nu verder met mijn 
studie’, ‘wat te doen als ik een vriendje krijg’ en ‘kan ik nog 
kinderen krijgen’ kon ze nauwelijks iets vinden. Dat zette haar 
ertoe aan de website www.jongborstkanker.nl in het leven te 
roepen en een informatief boekje te schrijven, 'Als jouw wereld 
stil komt te staan...' www.jongborstkanker.nl

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

op de hoogte

B-richten
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• —Nieuwe mammografische techniek bij 
verdachte plek 
Het Maastricht UMC+ gebruikt sinds kort Contrast Enhanced 
Spectral Mammography (CESM) voor alle vrouwen die zijn 
doorverwezen naar aanleiding van het bevolkingsonderzoek. 
Het is een doorontwikkelde vorm van röntgenmammografie. 
Door gebruik van contrastmiddel  neemt de nauwkeurigheid 
van het onderzoek toe. Is er sprake van borstkanker dan kun-
nen de radiologen makkelijker de juiste grootte van de tumor 
beoordelen. Ook kan CESM onnodige borstpuncties helpen 
voorkomen. In het geval van een goedaardige afwijking kan 
dat met een grotere nauwkeurigheid vastgesteld worden dan 
met andere technieken. Maastricht UMC+ start binnenkort 
ook met digitale borsttomosynthese. Ook dit geeft een beter 
beeld van de borst dan de reguliere mammografie. Dit is een 
goed alternatief voor patiënten die geen contrastmiddel toege-
diend kunnen krijgen, bijvoorbeeld vanwege een allergie.

• —Speerpunt kanker en ouderen 
De groep kankerpatiënten van 65 jaar en ouder wordt groter 
terwijl de kennis over die groep in geen verhouding staat tot de 
kennis over de groep 35- tot 55-jarigen. Op dit moment worden 
ouderen met (borst)kanker nog te vaak overbehandeld of onder-
behandeld.  KWF Kankerbestrijding vraagt daarom aandacht 
voor dit onderwerp bij onderzoekers,  zorgverleners, de overheid 
en het onderwijsveld. KWF pleit voor een ziekteoverstijgende 
aanpak en voor meer onderzoek. In de praktijk zijn hier en daar 
goede voorbeelden te vinden zoals in het Groene Hart Zieken-
huis, waar sinds begin 2012 een speciaal spreekuur voor oude-
ren met kanker wordt gehouden. Er is geen overzicht welke 
ziekenhuizen vergelijkbare spreekuren aanbieden. Vooralsnog 
is het daarom goed dat oudere borstkankerpatiënten hun behan-
delend arts goed laten weten wat zij belangrijk vinden als het 
gaat om behandeling en kwaliteit van leven. De checklist voor 
ouderen met borstkanker in de serie B-bewust van BVN is een 
hulpmiddel bij het voorbereiden van zulke gesprekken.

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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Eén van de grootste doorbraken in de wetenschap is 
zonder twijfel de ontrafeling van de DNA-structuur 
door onderzoekers Watson en Crick in 1953. Hier-

door kon plotseling de genetische informatie van mens 
en dier in kaart worden gebracht. En die kennis kan 
worden gebruikt bij het zoeken naar de oorsprong en 
de behandeling van ziekten. De term ‘moleculaire diag-

Tumoren die er op het eerste 
gezicht hetzelfde uitzien, kunnen 
toch heel verschillend zijn.  
Dankzij moleculaire diagnostiek 
kunnen kankercellen op micro-
niveau worden onderzocht. En 
dat is onmisbaar voor een  
behandeling op maat.

Tekst: Mirjam Bedaf ~ Foto’s: Anneke Hymmen
Illustratie: Deborah van der Schaaf

>>

De ene borstkanker 
is de andere niet
Moleculaire diagnostiek en behandeling op maat

nostiek’ is een verzamelnaam voor laboratoriumtech-
nieken die gebruik maken van kenmerken van een 
tumor waaronder het erfelijk materiaal, het DNA.
 
Ander gedrag
‘Dankzij moleculair onderzoek naar de genetische 
afwijkingen van borstkankercellen weten we inmiddels 
dat borstkanker wordt veroorzaakt door veranderingen 
in het erfelijke materiaal, ofwel mutaties in het DNA’, 
vertelt Emile Voest, hoogleraar en medisch oncoloog in 
het UMC Utrecht. Het gevolg is dat de cellen zich blijven 
vermenigvuldigen. Kankercellen bevatten meestal niet 
één verandering, maar soms wel tientallen mutaties die 
samen de celgroei ontregelen.

‘Tumoren die er misschien op het eerste gezicht het-
zelfde uitzien, verschillen toch vaak sterk in de mutaties 
die ze bevatten. Hierdoor kunnen ze ander gedrag ver-
tonen, bijvoorbeeld op het gebied van uitzaaien, en 
reageren ze vaak ook anders op de aangeboden thera-
pie’, aldus Stefan Sleijfer, hoogleraar en medisch onco-
loog in het Erasmus MC in Rotterdam. Kortom, de ene 
borstkanker is de andere niet. Deze verschillen beïn-
vloeden niet alleen de prognose maar ook de keuze van 
de behandeling.

de medische les



Deborah van der Schaaf over haar illustratie:
Ik dacht aan moleculaire modellen en heb een 
vrije interpretatie gemaakt van ’het DNA van 
het kankergen’, in de vorm van de cancer/krab 
(immers het symbool van kanker). De moleculen 
zijn met de hand gedraaide kleibolletjes.

de medische les
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Op kleine schaal
‘Inmiddels is er een aantal mutaties bekend die een sterk 
verband hebben met borstkanker’, zegt Voest. ‘Molecu-
laire diagnostiek wordt op kleine schaal dus al ingezet 
bij borstkanker. Denk aan overexpressie van de zoge-
naamde HER2-receptor. Ongeveer twintig procent van 
de borstkankerpatiënten heeft een teveel aan HER2-
receptoren. Zij komen in aanmerking voor behandeling 
met trastuzumab (Herceptin).’ Een ander voorbeeld is 
een mutatie in het BRCA1- en -2-gen, overgeërfd van 
een van de ouders. Als blijkt dat één van deze twee muta-
ties aanwezig is, kan de sterk verhoogde kans op het 
krijgen van borstkanker drastisch worden verminderd 
door het preventief verwijderen van het borstweefsel. 
Of vrouwen krijgen aangeboden om zich intensief te 
laten volgen en zo borstkanker, mocht die ontstaan, in 
een zo vroeg mogelijk stadium te detecteren.

Zoeken naar fouten
Slechts een deel van alle borstkankerpatiënten heeft 
echter één van bovenstaande mutaties. Voest: ‘Daarom 
zijn we nu in studieverband bij zo veel mogelijk patiën-
ten fouten in het erfelijk materiaal aan het zoeken. We 
proberen ook in kaart te brengen wat er in het DNA 
verandert door een bepaalde behandeling.’ Die infor-
matie halen de onderzoekers uit een biopt van de tumor. 
Hierdoor proberen ze erachter te komen welke patiënt 
het meeste baat heeft bij welke behandeling, of wie er 
juist helemaal geen voordeel heeft van een bepaalde 
behandeling. 
‘Er zijn verschillende soorten medicijnen die we gebrui-
ken bij behandeling van borstkanker, zoals chemothe-
rapie, hormoontherapie en immunotherapie’, legt 
Sleijfer uit. ‘Het ligt voor de hand dat bepaalde veran-
deringen in het DNA een sterk verband hebben met de 
gevoeligheid voor bepaalde medicijnen. Informatie 

de medische les 

hierover kan gebruikt worden om de juiste keuzes te 
maken voor een individuele patiënt.’
Dit zogenaamde DNA-sequencen (het bepalen van de 
volgorde van de bouwstenen van DNA) wordt nog niet 
bij alle patiënten gedaan. Waarom eigenlijk niet? ‘Dat 
zouden we wel willen, maar het is gewoonweg te duur. 
We proberen dat wel snel beschikbaar te maken’, ant-
woordt Voest. Hij denkt dat de komende jaren grote 
stappen gemaakt worden, maar borstkanker is op dit 
moment zeker nog niet ontrafeld. ‘Er zijn aanwijzingen 
dat borstkanker bij mannen genetisch anders in elkaar 
steekt dan bij vrouwen. Recent is een KWF-project 
gestart waarbij het genetische patroon van borstkanker 
bij mannen nog beter in kaart wordt gebracht. Als er 
inderdaad verschillen zijn, is de volgende logische vraag: 
zijn de verschillen dusdanig groot dat we een andere 
behandelkeuze moeten maken?’

Voordelen
De voordelen van moleculaire diagnostiek zijn twee-
ledig, aldus Voest. ‘Aan de ene kant willen we iedere  
patiënt de beste behandeling geven, een behandeling op 
maat. Aan de andere kant willen we patiënten niet 
blootstellen aan een behandeling die niet werkt, maar 
wel veel bijwerkingen heeft.’ Op dit moment reageert 
bijvoorbeeld slechts vijftig tot zestig procent van de 
patiënten met uitgezaaide borstkanker op de standaard-
chemotherapie. De ziekte komt dan tot stilstand en soms 
wordt de tumor zelfs kleiner voor een bepaalde tijd. Dat 
betekent tevens dat de andere veertig tot vijftig procent 
van de patiënten geen voordeel heeft van de chemothe-
rapie, maar wel vervelende bijwerkingen ondervindt. 
Sleijfer: ‘We proberen nu te achterhalen hoe het komt 
dat de ene patiënt wel en de andere niet reageert op 
chemotherapie. We hopen dat we bepaalde profielen 
kunnen maken op basis van enkele genen, zodat we 

d     = desoxyribose (suiker)
F      = fosfaat
000 = waterstofverbindingen

DNA 

De erfelijke informatie van de mens is te vinden in de chromo-
somen, die zijn opgebouwd uit DNA. Desoxyribonucleïnezuur, 
afgekort DNA, bestaat uit twee lange strengen die met elkaar 
vervlochten zijn en die bestaan uit een combinatie van 
suikers en fosfaatgroepen. De twee strengen zijn horizontaal 
met elkaar verbonden door zogenaamde baseparen. Er zijn 
vier verschillende (nucleo)basen of nucleotiden: adenine, 
thymine, guanine en cytosine. Ze worden afgekort als A, T, G 
en C. Beide strengen zijn complementair, alleen de combina-
ties AT en GC komen voor.

d

F

000

adenine
thymine
guanine
cytosine
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Prof. dr. Emile E. 
Voest is hoogleraar 
Medische Oncolo-
gie. Als hoofd van 
de afdeling Medi-
sche Oncologie in 
het UMC Utrecht 
werkt hij op het 
snijpunt van onder-
zoek, patiënten-
zorg en onderwijs 
aan (aankomende) 
artsen.

patiënten kunnen identificeren die een hele grote kans 
hebben om te reageren op een bepaalde therapie en tege-
lijkertijd ook patiënten kunnen identificeren die niet 
zullen reageren op een dergelijke therapie, waardoor de 
soms forse bijwerkingen kunnen worden vermeden.’

Samenwerken
Nu we steeds meer weten over de verschillende subtypes 
van borstkanker is het lastiger - maar niet onmogelijk -
om genoeg patiëntengegevens in studies te verzamelen. 
Sleijfer: ‘Eerder hadden we grote studies waaraan gro-
te groepen mensen deelnamen. Nu doen we studies naar 
kleinere groepen patiënten met een bepaald genetisch 
profiel. Maar waar we vroeger op zoek moesten naar 
een klein verschil, hopen we nu in deze specifieke groe-
pen grotere verschillen te vinden. Hierdoor hebben we 
minder patiënten nodig. Intensieve samenwerking op 
zowel nationaal als internationaal niveau wordt ook 
om die reden steeds belangrijker.’

Voorspelling
Moleculaire diagnostiek is helaas niet te gebruiken om 
al heel vroeg te ontdekken of iemand kanker heeft. ‘Dat 
komt omdat we niet weten wat we zoeken. We weten 
niet naar welke fouten we moeten kijken omdat nog niet 

‘We proberen te 
achterhalen waarom de 
ene patiënt wel reageert op 
bepaalde chemotherapie en 
de andere niet’

Foute celdeling 

1.  Bij elke celdeling worden de DNA-strengen 
gescheiden en letterlijk gerepliceerd door een 
complementaire streng. En daar gaat dus wel eens 
iets fout. Als er in het verleden (bij een van onze 
voorouders) iets fout is gegaan kan die fout zijn 
vastgelegd in al het genetische materiaal (zoals 
bijvoorbeeld bij een gemuteerd BRCA1- of -2-gen).

2.  Een andere mogelijkheid voor fouten ligt bij de 
celdeling later omdat onze cellen voortdurend 
aan het delen zijn om nieuwe cellen aan te 
maken. Ook daarbij kan het fout gaan. Hierdoor 
kan een kwaadaardige tumor ontstaan. 

3.  Als een tumorcel zich deelt en er treedt vervol-
gens nog een fout op dan kan dat tot gevolg 
hebben dat een cel resistent raakt voor een 
bepaalde behandeling. 

alle (combinaties) van mutaties bekend zijn’, zegt 
Sleijfer. Wat wellicht wel mogelijk is in de toekomst, is 
het meten van de fouten tijdens de behandeling. Zijn de 
fouten verdwenen door een behandeling maar komen 
ze opeens weer terug, dan zou dat een teken kunnen 
zijn dat de tumorcellen niet meer reageren op het medi-
cijn. Er is dan resistentie opgetreden. Als je dat weet,  
heeft het als voordeel dat je er snel bij bent en eventueel 
kunt overschakelen op een andere behandeling.

Het ideaalplaatje is natuurlijk dat direct na diagnose 
een stukje weefsel, of misschien zelfs een beetje bloed, 
wordt afgenomen en dat we de genetische informatie 
van de tumor in een computer invoeren, waarna de 
computer vertelt hoe groot de kans is dat de tumor 
reageert op een bepaalde behandeling. ‘Kanker diag-
nosticeren door een buisje bloed te onderzoeken lijkt 
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CPCT 
Van een aantal patiënten met borstkanker die 
behandeld worden, wordt in studieverband de 
volgorde van een groot aantal genen bepaald. 
Dit gebeurt in het Center for Personalized Cancer 
treatment, een samenwerking tussen het nKi-AvL, 
Erasmus MC en UMC Utrecht.  
≥ www.cpct.nl. 
De stichting Barcode for Life (www.barcodeforlife.nl) 
zamelt geld in voor het centrum.

Prof. dr. Stefan Sleijfer is bijzonder hoogleraar Translationele 
Medische Oncologie en hoofd van de afdeling Interne Oncologie in 
het Erasmus MC. Hij is bestuurslid van de Borstkanker Onderzoek 
Groep (BOOG) en het Erasmus Trustfonds en lid van de Weten-
schappelijke Raad van het KWF.

Gen 
Een gen is een klein stukje van de DNA-streng,  
en is verantwoordelijk voor de productie van een 
bepaald eiwit. Dit eiwit kan verschillende functies in 
het lichaam hebben. Een verandering in een gen, 
een mutatie, kan leiden tot bijvoorbeeld overpro-
ductie van dat eiwit, wat uiteindelijk ongeremde 
celgroei tot gevolg heeft. Naar schatting bevat 
iedere cel in het menselijk lichaam 25.000 tot 
30.000 genen, met in totaal meer dan drie miljard 
baseparen. De volgorde van de nucleotiden in een 
streng wordt een sequentie genoemd. ’Sequencen’ 
betekent het in kaart brengen van het gehele DNA. 
de uitkomst is een hele lange code, bijvoorbeeld 
AGTCGGGTC… enzovoort.

‘Het ideaalplaatje is dat we door 
computeranalyse van tumorweefsel 
weten hoe groot de kans is dat een 
tumor reageert op een bepaalde 
behandeling’

me op dit moment nog erg ingewikkeld. Dat is nog heel 
ver weg’, aldus Sleijfer.

Een uitgezaaide vorm van borstkanker is op dit moment 
helaas nog niet te genezen. Voest denkt wel dat we over 
een aantal jaren, mede dankzij moleculaire diagnostiek, 
meer behandeling op maat kunnen bieden en dat deze 
patiënten hierdoor voor vele jaren een goede kwaliteit 
van leven kunnen hebben. Maar over hoeveel jaar dat 
is, vindt hij lastig te zeggen. Ook Sleijfer waagt zich niet 
aan een voorspelling. ‘Afgelopen jaren zijn we in een 
stroomversnelling terechtgekomen. Er kan al een aantal 
tumortypes worden onderscheiden waarbij die classifi-
catie een belangrijke rol speelt bij welke therapie iemand 
moet gaan krijgen. Het ligt in de lijn der verwachting 
dat het er de komende jaren alleen maar meer zullen 
worden. Een ding is zeker: we werken er met zijn allen 
hard aan.’  
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s‘Je denkt opnieuw te kunnen beginnen na de operatie en 
chemobehandeling, maar we zijn al vijf jaar aan het over-
leven. De fysieke en psychische nasleep vallen me enorm 
tegen. Marjon is voor honderd procent afgekeurd en zit in 
de WIA. Dat heeft ook op mijn leven een behoorlijke im-
pact. Marjon doet wat ze kan, maar er komt veel op mij 
neer. Mijn plan minder te werken zit er nu financieel niet 
in. Wel krijg ik op mijn werk alle medewerking. Een ander 
takenpakket en aangepaste werktijden, zodat ik ’s och-
tends Jesse naar school kan brengen. Heel fijn. Ook de 
aandacht en steun van mijn omgeving. Ik kan mijn ver-
haal goed kwijt bij mijn broers en schoonfamilie. Gelukkig 
kunnen Marjon en ik ook met elkaar goed over alles  

praten, maar de intimiteit is wel verminderd. Van nature 
ben ik optimist, maar mooie herinneringen? Nee. Ik hoor 
vaak “de ziekte heeft me sterker gemaakt of heeft me wat 
opgeleverd”. Voor mij is dat niet zo. Onze relatie is veran-
derd en ik ben mijn onbevangenheid kwijt. Het is bikke-
len. Tegenwoordig proberen we bewust tijd voor onszelf 
en elkaar te maken. Samen een terrasje pikken in de stad 
of Jesse gaat een nachtje uit logeren. Tuinieren en week-
endjes weg met mijn zonen Rik (28) en Wouter (27) doen 
me goed. Verder wil ik graag gaan tekenen en zingen. Ja, 
ik kijk uit naar het einde van Marjons hormoonbehande-
ling, naar verwachting eind april 2014. Dan hoop ik dat 
we deze periode kunnen afsluiten.’  

Het is bikkelen
Zoon Jesse was nog maar net geboren toen haar partner Marjon Lips(46) 
vijf jaar geleden borstkanker kreeg. In één klap veranderde hun leven. 
Marjon van Bladel (58): ‘Ik had me een andere voorstelling gemaakt van 
ons leven samen met Jesse (5). Nooit verwacht dat Marjons behandeling 
zoveel gevolgen kon hebben.’

‘Onze relatie is  
veranderd en ik ben 
mijn onbevangenheid 
kwijt’

B van Borstkankervereniging Nederland 

partner van
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We waren allemaal 
de kluts kwijt

Tekst: Miloe van Beek ~ Foto’s: Suzanne Blanchard

B-trokken 
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E
en zonnige donderdagavond, een landelijk gelegen 
restaurant in het midden van het land. Zeven col-
lega’s heffen het glas op hun collega Christel Lan-
cee (54) die vier jaar geleden te horen kreeg dat 

er een agressieve, kwaadaardige tumor in haar borst 
zat. Christel ziet in haar werk veel vrouwen met borst-
kanker, net als de vrouwen met wie ze op het terras zit. 
De meesten van hen zijn al tien jaar collega’s op de 
dagbehandeling oncologie van het St. Antonius Zieken-
huis in Nieuwegein, waar ze onder andere vrouwen die 
een chemokuur ondergaan, behandelen en begeleiden. 

1 op de 8
Christel was niet de eerste van de afdeling die borstkan-
ker kreeg, een jaar eerder was de ziekte ook al vastge-
steld bij een andere collega. Hierdoor was de impact op 
de rest van het team extra groot. ‘Nadat de eerste col-
lega de diagnose had gekregen, zeiden we voor de grap 
wel eens: er werken op deze afdeling tien vrouwen, vol-
gens het landelijk gemiddelde van 1 op de 8 moet nog 
iemand borstkanker krijgen,’ zegt Casilda Verhoef. 
Toen dat daadwerkelijk gebeurde, schrokken ze heel 
erg. Het bericht over Christel verspreidde zich als een 
lopend vuurtje over de afdeling en voelde voor iedereen 
als een mokerslag. Casilda: ‘We werden er allemaal 
persoonlijk door geraakt en waren behoorlijk wankel 
en de kluts kwijt.’ Ze spraken er onderling veel over. 
Trees van Jaarsveld: ‘We werken in een klein team met 
een zware patiëntengroep, als dan twee collega’s in 
korte tijd ziek worden is dat heel heftig. Het zorgde voor 
veel emotie in het team.’

Niet het zorgelijke type
Christel was aan het werk toen ze het telefoontje van 
de radioloog kreeg: de uitslag van de mammografie was 
‘foute boel’ zei hij. ‘Omdat ik werk met borstkanker-
patiënten vroeg ik meteen hoe verdacht het precies was. 
“Heel verdacht”, antwoordde hij.’ Ondanks dit veront-
rustende bericht besloot Christel die middag gewoon 
door te werken. ‘Wat had het voor zin om thuis te gaan 
zitten? Net na het telefoontje kreeg een patiënt een aller-
gische reactie op de chemo, daar ben ik vervolgens drie >>

Een mokerslag, zo voelde het toen twee 
collega’s van het St. Antonius Ziekenhuis  
in Nieuwegein kort na elkaar de diagnose 
borstkanker kregen. ‘Als iemand én collega  
én patiënt is, vervagen de grenzen.’

uur druk mee geweest.’ Het is tekenend voor de nuch-
tere houding van Christel, zeggen haar collega’s. ‘Wij 
kennen haar niet anders’, zegt Ellen Mol, ‘al had ik niet 
verwacht dat ze tijdens haar ziekte ook zo zichzelf zou 
blijven.’ Ook toen bleek dat Christel naast een operatie, 
ook bestraling, anti-hormonale therapie, immunothe-
rapie en een lange chemokuur moest ondergaan, bleef 
ze nuchter. ‘Niet leuk, maar ik had geen keus.’ Dat ze 
door haar werk precies wist wat haar te wachten stond, 
maakte haar niet uit. ‘Ik vond het juist prettig dat ik 
wist wat er mis kon gaan en welke bijwerkingen er kon-
den optreden. En ik dacht: gaat er iets mis, dan zie ik 
dat op dat moment wel.’ Trees kan zich Christel geen 
moment ontredderd of verslagen herinneren. ‘Dat was 
ik ook echt niet’, zegt Christel terugkijkend. ‘Tuurlijk 
heb ik mijn rotmomenten gehad en het overkomt me 
nog wel eens dat ik moet huilen, maar ik ben niet het 
zorgelijke type dat gaat zitten wachten tot het mis gaat.’

Mand met cadeaus
Het meest is Christel van slag geweest door ‘gedoe’ op 
de afdeling waardoor ze haar chemokuur op een ande-
re locatie moest ondergaan. Door een fusie met een 
andere afdeling en een collega die net klaar was met de 
chemo, besloot het management dat het te zwaar was 
voor het team om Christel ook te behandelen. ‘Ik wil 
er niet veel over zeggen omdat het tegen mijn zin is 
besloten, maar ik was liever op mijn eigen afdeling 

’We zeiden wel eens: er werken hier 
tien vrouwen, volgens het landelijke 
gemiddelde van 1 op de 8 moet er 
nog iemand borstkanker krijgen’
Casilda Verhoef

Op de foto links Christel en haar collega's (v.l.n.r.): Trees van 
Jaarsveld, Casilda Verhoef, Ellen Mol, Nancy Siebrand, Christel 
Lancee, Jet Houdijk, Jantien Broekman. Lida Oorbeek staat  
niet op de foto. 



18     B Het blad over borstkanker

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

behandeld’, zegt Christel. Haar collega’s hadden er voor 
de beslissing vaak over gesproken: konden zij dat wel 
aan, nog een collega chemo geven? Ellen Mol: ’We had-
den het zeker gedaan als het had gemogen. Onze afde-
ling is een warm nest, we wilden er voor Christel zijn.’ 
Jet Houdijk had soms wel haar twijfels: ‘Als iemand en 
collega en patiënt is, dan vervagen de grenzen. Je bent 
dan erg persoonlijk betrokken bij een patiënt. Dat vond 
ik bij mijn andere collega, die wel bij ons op de afdeling 
chemo heeft gekregen, soms best ingewikkeld.’ Ook al 
werd Christel ergens anders behandeld, haar collega’s 
bleven erg betrokken. Voor de eerste chemokuur stond 
er een bos bloemen bij haar thuis, ze organiseerden eens 
in de drie maanden een lunch, stuurden haar een grote 
mand met cadeaus en kaarten en kwamen regelmatig 
op bezoek. De aandacht deed Christel goed. ‘Ik heb dat 
erg gewaardeerd, normaal ben je een groot deel van de 
week op je werk, het is fijn om contact te houden als je 
daar niet kan zijn.’ 

Stuiterend door het ziekenhuis
Een jaar na de diagnose ging Christel weer aan het 
werk. Bewonderenswaardig, vonden haar collega’s die 
haar goed in de gaten hielden. ‘We zijn een empathische 
groep en hebben aan een blik genoeg om te weten hoe 
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het met iemand gaat’, zegt Trees. Helaas moest Christel, 
omdat ze zoveel last had van de anti-hormonale thera-
pie, na een tijdje toch een stap terug doen. ‘Heftig om 
te zien hoe Christel met een rood hoofd over de afdeling 
liep, alsmaar wapperend met een blaadje’, zegt Ellen. 
Na overleg met de arts stopte Christel voortijdig met de 
kuur. Ze kon niks meer door de opvliegers, had pijn in 
haar gewrichten en spieren, was heel moe maar kon  
’s nachts niet slapen. Sinds ze is gestopt, gaat het stuk-
ken beter, al wil haar hoofd meer dan haar lijf aankan. 
‘Mijn energie is eerder op en dat vind ik jammer. Ik 
besef langzamerhand dat het niet meer wordt zoals 
vroeger.’ Het contact met andere borstkankerpatiënten 
is voor haar niet moeilijker nu ze de ziekte zelf ook heeft 
gehad. ‘Het raakt nooit mijn eigen emotie, wel voel ik 
mensen beter aan. En ik vraag meer door. Bij vrouwen 
die weigeren de coldcap tegen haaruitval te gebruiken 
bijvoorbeeld. Meestal zitten ze vol vooroordelen. Daar 
ga ik nu over in gesprek, hiervoor liet ik dat meer gaan.’ 
Ze vertelt patiënten nooit dat ze zelf ook borstkanker 
heeft gehad, al herkende een keer iemand het tatoeage-
puntje op haar borst: een overblijfsel van de bestraling. 
Op de eerste dag dat ze weer als verpleegkundige werk-
te, was een patiënte vreselijk bang voor de chemo. ‘Een 
collega vroeg me of ik wilde vertellen hoe ik de chemo 
had ervaren. Geen probleem vond ik.’ 

Vijftig
Bang dat ze zelf ook borstkanker krijgen, zijn de ver-
pleegkundigen niet echt. ‘Al vraag ik me wel eens af wie 
de volgende is, we zijn tenslotte allemaal vrouwen van 
rond de vijftig jaar’, zegt Jantien Broekman. 

Tips van Christel 

•  Negeer goedbedoelde adviezen van andere mensen, kijk vooral 
waar je zelf behoefte aan hebt. 

•  Probeer zelf de regie te houden, zo kan je alles beter overzien 
en dat geeft meer rust. Bedenk zo veel mogelijk wat jij zelf graag 
wilt, binnen de mogelijkheden natuurlijk. 

•  Tijdens het behandeltraject helpt het om de verschillende 
behandelingen stap voor stap te bezien en af te ronden met 
een beloning voor jezelf: iets leuks doen met een dierbare 
bijvoorbeeld. Zo wordt steeds een stuk afgesloten en voorkom je 
dat het een chaos wordt in je hoofd.

• Probeer contact met je werk te houden.

‘Onze afdeling is een 
warm nest, we wilden er 
voor Christel zijn’ 
Ellen Mol

Christel is geen zorgelijk type.
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Mogelijk erfelijk 
belast? Wat vind  
jij belangrijk?
Er zijn in Nederland ongeveer tweeduizend families 
bekend waarbij een genmutatie is aangetoond met als 
gevolg een verhoogd risico op erfelijke borst- en 
eierstokkanker. BVN ontwikkelde een voorlichtingsserie 
(B-bewust) die je kan helpen met ingrijpende beslissingen 
waarvoor je komt te staan als je tot die groep behoort.  
Tekst: Deborah Ligtenberg

B-last

A
ls er aanwijzingen zijn dat er borst- 
en/of eierstokkanker in je familie 
voorkomt, kom je voor veel keuzes te 

staan. Het begint al bij de vraag of je wilt we-
ten of je wel erfelijk of familiair belast bent. 
Als er bij jou al borstkanker is geconstateerd, 
dan is het voor het behandelplan van groot 
belang om te weten of het gaat om een erfe-
lijke belasting. 
Hoe dan ook heb je waarschijnlijk veel vra-
gen. En heb jij ze niet, dan heeft je partner ze 
wel. Of je kinderen, familie of vrienden. Dui-
delijke en volledige informatie geeft houvast 
en kan zorgen wegnemen. Denk aan kennis 
over de mogelijkheden voor screening, maar 
ook aan preventieve behandelingen die het 
risico om ziek te worden omlaag kunnen 
brengen. Je huisarts, behandelend arts en/of 
klinisch geneticus kunnen een goede infor-
matiebron en gesprekspartner zijn. 

Kwaliteitswijzer Erfelijk Belast
Borstkankervereniging Nederland heeft, met 
de hulp van specialisten en ervaringsdeskun-
digen, een aantal middelen ontwikkeld die je 
kunnen helpen bij het maken van keuzes. 
Ten eerste is er de zorgstandaard “Mogelijk 

erfelijke en familiaire borst- en eierstokkan-
ker”. In dit lijvige document staat beschreven 
hoe de zorg zou moeten zijn voor mensen 
die erfelijk of familiair belast zijn. Deze zorg-
standaard is met name bedoeld voor profes-
sionals. De kwaliteitswijzer “Erfelijk Belast” is 
de meer toegankelijke versie ervan. Dit docu-
ment vind je op www.b-bewust.nl door op de 
homepage te kiezen voor ‘Bereid je voor door 
meer te lezen over borstkanker’. B-bewust is 
dé reeks voorlichtingsmaterialen voor men-
sen met (verdenking van) borstkanker of een 
(mogelijke) erfelijke belasting. 

Checklist en voorlichtingsfilm
Naast de kwaliteitswijzer is er ook de B-bewust 
checklist “Erfelijke en familiaire borst- en eier-

stokkanker” en een voorlichtingsfilmpje over 
dit thema. Deze helpen je om stil te staan bij 
wat jij belangrijk vindt in je behandeling en 
welke informatie je nog meer nodig hebt. 
Ook over andere thema’s zijn er checklists en 
filmpjes beschikbaar. Misschien kunnen de 
checklists en filmpjes “Diagnose en behan-
delingt” en “Borstreconstructie” je ook helpen 
bij het maken van keuzes of de voorberei-
ding van het behandeltraject.

Je eigen checklist op maat
Om het nog makkelijker te maken, kun je op 
www.b-bewust.nl je persoonlijke checklist 
aanmaken en bijhouden. Door alleen die 
vragen te selecteren die voor jou belangrijk 
zijn, kun je voor elk nieuw gesprek een pas-
sende lijst met vragen opslaan en uitprin-
ten. Als je een vraag selecteert waarop je 
(een deel) van het antwoord al kunt terug-
vinden in de kwaliteitswijzer, dan vind je een 
doorverwijzing. Deze tool is ook beschik-
baar voor de mobiele telefoon. Of je nu de 
kwaliteitswijzer gebruikt, de checklist of het 
filmpje, B-bewust wil helpen bij het maken 
van keuzes en het houden van regie over je 
behandeling.  

Meer informatie 

≥  www.b-bewust.nl

≥  www.borstkanker.nl
≥ www.brca.nl
≥  28 september – Themadag erfelijke 

belasting ‘Wil ik het weten? En dan?’
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Monitor Borstkankerzorg, 
wat kun je er mee?

Wat is de Monitor Borstkankerzorg en 
wat kun je er mee?
De Monitor Borstkankerzorg is in eerste 
instantie een keuze-instrument voor mensen 
die te maken hebben met borstkanker. In de 
monitor zie je welke borstkankerzorg de 
verschillende ziekenhuizen bieden en hoe 
patiënten daar de zorg ervaren. Wat je van 
een ziekenhuis kunt verwachten dus. Wil je 
bijvoorbeeld binnen vijf weken na afname 
van verdacht weefsel voor onderzoek met de 
behandeling starten, dan vind je in de 
monitor in welk ziekenhuis dat kan. 
Ziekenhuizen op hun beurt zien in de 
monitor wat ze volgens patiënten goed en 
minder goed doen in vergelijking met hun 
collega’s. Met die wetenschap kunnen ze 
hun zorg verbeteren. 

Hoe werkt de Monitor Borstkankerzorg?
Bezoek www.borstkanker.nl. Klik in de 
rechter kolom op ‘Monitor Borstkankerzorg’. 
Door je postcode in te vullen en de drie 
belangrijkste eisen die je aan een zieken-
huis stelt aan te kruisen, zie je direct een 
overzicht van ziekenhuizen bij jou in de 
buurt die aan deze eisen voldoen. 

Wat betekenen het roze lintje en de 
sterren in de Monitor Borstkankerzorg?
Jaarlijks stelt BVN samen met (ex-)
borstkankerpatiënten, beroepsorganisa-

BVN-project

ties, kwaliteitsinstituten en zorgverzeke-
raars meetbare criteria (zie kader) op voor 
goede patiëntgerichte borstkankerzorg. 
Twaalf voor 2013, waarvan vijf verplicht. Een 
ziekenhuis krijgt een roze lintje in de 
Monitor Borstkankerzorg als het voldoet 
aan de ‘must haves’ en minimaal vijf van 
de overige criteria. 
Sterren zeggen iets over de ervaringen van 
patiënten. Elk jaar worden de ziekenhuiser-
varingen van patiënten in de monitor met 
elkaar vergeleken. Een ziekenhuis dat in 
die vergelijking gemiddeld scoort op 
borstkankerzorg krijgt twee sterren. 
Ziekenhuizen met één ster scoren minder 
dan gemiddeld en in ziekenhuizen met drie 
sterren ervaren patiënten de zorg beter 
dan gemiddeld. 

Wat is de inbreng van borstkankerpatiën-
ten bij de criteria? 
BVN vindt de mening van borstkanker-
patiënten over de zorg belangrijk. Daarom 
bundelt BVN die mening en ervaringen op 
verschillende manieren. Onder meer in 
patiëntenpanels, maar ook met de online 
tool B-force en via de vragenlijsten die 
patiënten invullen nadat ze voor borstkan-
ker in een ziekenhuis behandeld zijn.  
En BVN heeft met patiënten tien punten 
opgesteld voor optimale borstkankerzorg 
(B-optimaal). Op basis van de feedback van 

patiënten is bijvoorbeeld de aandacht voor 
psychosociale zorg in de nieuwe criteria 
extra benadrukt omdat patiënten aanga-
ven dat op dat punt nog veel te verbeteren 
valt. Snelle diagnose en goede bereikbaar-
heid van de mammacareverpleegkundige/
verpleegkundig specialist zijn andere 
criteria die door patiënten zijn aangereikt. 

Hoe zie je ervaringen van patiënten 
terug in de monitor?
BVN heeft met de ziekenhuizen afgespro-
ken dat zij nieuwe borstkankerpatiënten 
hun e-mailadres vragen om dit, na hun 
toestemming, door te geven aan BVN.  
BVN stuurt deze patiënten vervolgens twee 
keer een vragenlijst: een aantal weken  
na de diagnose en een jaar later. De 
resultaten worden anoniem verwerkt.  
Hoe meer nieuwe patiënten meedoen,  
des te meer zicht op de borstkankerzorg. 
‘Het ziekenhuis attendeert minimaal 
veertig procent van de nieuwe patiënten  
op de vragenlijsten’ is daarom in 2013 een 
verplicht criterium. 

Hoe kun je meehelpen aan de Monitor 
Borstkankerzorg?
Door na je behandeling de vragenlijst van 
BVN in te vullen. Als je de vragenlijst niet 
ontvangt via het ziekenhuis waar je 
behandeld bent, vraag er dan naar!  

Tekst: Lilian Rippe
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CRiTERiA MONiTOR  
BORSTKANKERZORG 2013

≥  Het ziekenhuis behandelt minimaal 100 nieuwe borstkankerpatiën-
ten per jaar (must have)

≥   85% van het weggenomen weefsel bij borstsparende operaties 
heeft schone snijranden (must have)

≥   Het mammateam bestaat minimaal uit een oncologisch chirurg, 
radioloog, radiotherapeut, patholoog, internist-oncoloog en 
mammacareverpleegkundige/verpleegkundig specialist (must have)

≥  Het multidisciplinair overleg (MDO) komt minimaal één keer per 
week bij elkaar en bespreekt minimaal 90% van de patiënten vóór 
en na de operatie (must have)

≥  E-mailadres van 40% van de nieuwe borstkankerpatiënten is 
aangeleverd voor deelname aan het onderzoek naar hun ervarin-
gen (must have)

≥  Het pathologisch rapport voldoet aan het standaardprotocol; de 
patiënt kan het pathologisch rapport op schrift mee naar huis 
nemen (nieuw criterium)

≥  Minimaal 95% van de patiënten krijgt diagnose binnen vijf werkda-
gen na het eerste polikliniekbezoek (nieuw criterium)

≥  Minimaal 95% van de patiënten kan de mammacareverpleegkun-
dige en/of verpleegkundig specialist gemakkelijk via telefoon of 
e-mail bereiken (nieuw criterium)

≥  De behoefte aan psychosociale zorg wordt bij alle patiënten 
gepeild; een klinisch psycholoog maakt vast of op afroep deel uit 
van het multidisciplinair mammateam (nieuw criterium)

≥  informatie over de gen-expressietest zit standaard in het  
voorlichtingsmateriaal

≥  Bij minimaal 90% van de patiënten met een eerste tumor start de 
behandeling binnen vijf weken na afname van het tumorweefsel 
voor nader onderzoek  

≥  Een directe reconstructie is mogelijk door een plastisch chirurg die 
vast deel uitmaakt van het Mdo

B van Borstkankervereniging Nederland 

Borstkankerzorg in Nederland is niet in ieder ziekenhuis hetzelfde. Dat laat de 
Monitor Borstkankerzorg van Borstkankervereniging Nederland (BVN) zien. 
Daarmee is deze online monitor een handig hulpmiddel voor mensen die voor 
onderzoek en behandeling een ziekenhuis willen kiezen. Voor ziekenhuizen is het 
een prikkel om de borstkankerzorg te blijven verbeteren.

BVN-project

Samenwerking en 
financiering 

BVN heeft voor de Monitor Borstkanker-
zorg een samenwerkingsovereenkomst 
met alle ziekenhuizen in Nederland. 
Zij leveren BVN de e-mailadressen van 
de patiënten aan en ontvangen 
maandelijks een anonieme terugkoppe-
ling van de patiëntervaringen; daarmee 
kunnen meteen gerichte verbeteracties 
in gang gezet worden. De ziekenhuizen 
betalen voor deze terugkoppeling een 
bijdrage van € 2000 per jaar. Deze 
bijdrage staat los van het lintje; het geld 
gebruikt BVN om de Monitor up to date 
en online te houden.

≥ www. monitorborstkank erzorg. nl

 OP 12 SEPTEMBER 2013 ZIJN DE ROZE LINTJES BEKENDGEMAAKT.
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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. Gratis tepelhofpigmentatie ~ Eigenaar Els van Gogh van Spa Medica in Huizen (NH) biedt gratis tepelhofpigmentaties na borstreconstructie aan 

voor wie zich dat financieel niet kan permitteren. Neem voor meer informatie en de voorwaarden contact op met Els van Gogh. www.elsvangogh.nl 

02. Borstkankervragen.nl ~ Op deze site kun je die vragen stellen over borstkanker die jou vandaag bezighouden. Ervaringsdeskundigen en 

inhoudelijke specialisten antwoorden. www.borstkankervragen.nl 03. Stichting Mammae Care Body en Mind ~ Carmelita Haynes zet zich met haar 

stichting in voor vrouwen met borstkanker met Arubaanse en Surinaamse roots. In Nederland en in Suriname. www.mcbodyenmind.org   

04. Nieuwe Tieten – documentaire van Sacha Polak ~ De filmmaakster laat zien hoe het is om draagster te zijn van een erfelijk borstkankergen.  

De NRCV zendt de film in oktober op televisie uit. 05. Nog in vakantiestemming? Pak je koffertje! Marilinge verkoopt lingerie, badkleding, 

ondermode en accessoires zoals deze bh- en prothesekoffer (€ 9,95) voor vrouwen met borstkanker www.marilinge.nl 06. Boek ‘Onder de indruk 

van jou’ ~ Het boek bevat 28 portretten en verhalen van lymfoedeem- en lipoedeempatiënten. € 25,- www.lymfoedeem.nl 

01

04 0605

02

03
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07. Sweet memories. Theedoeken met vakantie-allure. Niet alleen fijn op de camping. € 15,95 www.urbansandindians.nl 08. Roman ‘Genoeg Geluk’. 

~ Schrijfster Maria Philippens vervlecht het ziekterelaas van Klara met observaties uit de persoonlijke geschiedenis van de hoofdpersoon. Hoe zieker 

Klara wordt, hoe meer zij tot leven komt. Het Schrijversportaal, € 18,95. 09. Wakker worden tussen de vogels? Dan moet je de boom in. Fantastisch 

uitzicht en beleving gegarandeerd. Onder meer bij www.boomhutovernachting.nl, www.norgerbergl.nl of www.supertrips.nl 10. Warm, rond en 

zonnig: de pompoen. Voor inspiratie, recepten en om je ogen uit te kijken ga je naar Sanders Pompoenen en Exoten. T/m 2 november elke zaterdag. 

www.s-sanders.nl 11. Het Borstkankerboek – nieuwe editie. Net verschenen: Het Borstkankerboek, hét complete handboek geschreven door twee 

chirurgen en een journaliste in samenwerking met Pink Ribbon en BVN. Uitgeverij Thoeris, 9789072219886, € 27,50 12. Geef je drankje wat extra pit 

met een kruidig ijsblokje. Eetbare bloemen zoals viooltjes, kamille, Oost-Indische kers of lavendel zijn ook een plaatje. 13. Trendy en mooi. En je laat 

ook zien dat je onderzoek naar borstkanker steunt! € 9,95 waarvan € 4,30 naar Pink Ribbon gaat. Bestellen op www.pinkribbonshop.nl 

09

10

11

08

13

12

07
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pink ribbon

P
rof. dr. ir. Floor van Leeuwen van het 
AVL geeft leiding aan deze studie: 
‘We hopen dat de onderzoeksresul-
taten straks leiden tot veranderingen 

in de behandeling en nazorg voor borstkan-
kerpatiënten, zodat vrouwen na de diagnose 
borstkanker langer kunnen leven met minder 
complicaties.’
Hartfalen heeft grote invloed op de gezondheid 
en kwaliteit van leven van (ex-)kankerpatiënten. 
Het kan ontstaan tijdens de behandeling, maar 
soms ook nog tientallen jaren daarna. We 
spreken van hartfalen als het hart niet meer in 
staat is om voldoende bloed door het lichaam 
te pompen. Hierdoor krijgen alle organen min-
der zuurstof. Symptomen zijn vermoeidheid, 
kortademigheid, vocht vasthouden, hartklop-
pingen en duizeligheid. Op zich zijn deze symp-
tomen goed te behandelen, maar ze kunnen 
je leven wel degelijk behoorlijk beïnvloeden. 
Nog niet zo lang geleden riep Stichting Pink 
Ribbon onderzoekers op om onderzoeksvoor-
stellen in te dienen over langetermijngevolgen 
van de borstkankerbehandeling. Op het gebied 
van aandoeningen van hart en vaten bestaat 
nog weinig literatuur, terwijl de behandeling 
van borstkanker met chemotherapie sinds het 
eind van de vorige eeuw tot het standaard 
repertoire behoort. Het AVL, UMCG en Eras-
musMC kwamen gezamenlijk met een onder-

Op naar een langer leven 
met minder complicaties

Bekend was dat de behandeling van borstkanker met bestraling op lange 
termijn hart- en vaatziekten kan veroorzaken. Maar hoe zit dat eigenlijk met 
chemotherapie of met de combinatie van beide? Om dit en nog veel meer  
uit te vinden startte het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) samen met het 
Erasmus MC en UMC Groningen een onderzoek. 

Tekst: Paul Peijnenburg - Foto: Suzanne Blanchard

Onderzoek naar rol chemotherapie op ontwikkeling hart- en vaatziekten

Prof. dr. ir. Floor van 
Leeuwen is onderzoe-
ker aan NKI-AVL.
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zoeksvoorstel. Dit zat zo goed in elkaar dat 
Pink Ribbon het honoreerde met een miljoen 
euro zodat Floor van Leeuwen en haar team 
aan de slag konden.

Onderzoek in notendop
Het project onderzoekt wat de langetermijnef-
fecten zijn van anthracycline-houdende che-
motherapie, andere soorten chemo- en im-
munotherapie, moderne radiotherapie en een 
combinatie van die behandelingen op het 
ontstaan van hart- en vaatziekten. Ook wordt 
onderzocht of vrouwen die voor behandeling 
al last hadden van hart- en vaatklachten, extra 
last hebben van complicaties als gevolg van 
de behandeling. Daarnaast gaan Van Leeuwen 
en haar onderzoeksteam na of er vijf of tien 
jaar na de anthracycline-houdende chemo-
therapie al afwijkingen zijn op een zogenaam-
de hartecho of in het bloed, die duiden op een 
verhoogde kans op hart- en vaatziekten, en 
hoe die zich ontwikkelen in de loop van de tijd. 
‘Op die manier’, zo zegt ze, ‘hopen we groepen 
patiënten met een hoog cardiovasculair risico 
(risico met betrekking tot hart en bloedvaten, 
red.) tijdig te onderscheiden en hun risico te 
verminderen door adequaat voortijdig in te 
grijpen.’ 
Anthracyclines, een soort chemotherapie, wor-
den al vijftien jaar ingezet in de behandeling 
van borstkanker. Floor van Leeuwen: ‘Die pe-
riode is inmiddels lang genoeg om de late 
effecten van het middel goed te bestuderen. 
En hoewel wij vermoeden dat anthracycline op 
lange termijn hart- en vaatklachten kan ver-
oorzaken, is het wel de behandelingsvorm 
tegen borstkanker die sinds 1998 het meest 
effect sorteert. Dat middel zullen we dus pas 
vervangen als er een heel goed alternatief is. 
Maar wordt onze hypothese bevestigd, dan 
vermoed ik dat er veel meer aandacht komt 
voor het zoeken naar chemotherapeutica die 
even goed werken, maar dan zonder nadelige 
gevolgen voor het hart-en vaatstelsel.’ 

Ambitieus
Floor van Leeuwen verwacht op zijn vroegst in 
2018 met onderzoeksresultaten te komen. Dat 
ligt vooral aan de omvang en ambitie van het 
project. Zo worden bijvoorbeeld cardiologische 
complicaties, en de sterfte daaraan, van maar 
liefst 19.600 borstkankerpatiënten in kaart 
gebracht. Dit brengt de risico’s op verschil-

lende vormen van hart- en vaatziekten aan 
het licht. In een patiënt-controleonderzoek 
wordt vervolgens gekeken naar het samenspel 
tussen verschillende behandelingen van borst-
kanker (bijvoorbeeld radio- en chemotherapie) 
en de invloed van risicofactoren als verhoog-
de bloeddruk, leefgewoonten en genetische 
aanleg. Dat wordt onderzocht bij 300 patiën-
ten met een hartinfarct na borstkanker, 300 
patiënten met hartfalen na borstkanker en 600 
vrouwen die na borstkanker juist geen hart- en 
vaatziekte kregen. Omdat genoemde studies 
echter geen inzicht geven in de mate van hart-
schade voordat er klachten en symptomen 
zijn, volgt er bovendien uitvoerig diagnostisch 
onderzoek op de polikliniek bij 500 borstkan-
kerpatiënten; 250 vijf-jaarsoverlevenden en 
250 tien-jaarsoverlevenden waarbij een deel 
wel en een deel niet met anthracyclines be-
handeld is. 

doel
Het uiteindelijke doel van het onderzoeks-
project is tweeledig. Enerzijds wil het patiën-
tengroepen in beeld brengen die verhoogde 
risico’s lopen, zodat tijdig maatregelen geno-
men kunnen worden. Anderzijds stuurt het 
onderzoek erop aan dat behandelingen voor 
toekomstige borstkankerpatiënten met een 
verhoogd risico op hart- en vaatziekten aan-
gepast kunnen worden.
Gericht screenen op hart- en vaatziekten 
maakt het volgens Floor van Leeuwen boven-
dien mogelijk om borstkankerpatiënten die 
risico’s lopen, voortijdig te voorzien van dui-
delijke leefstijladviezen. In combinatie met 
aangepaste behandelingen moet dit er vol-
gens de epidemioloog toe leiden dat deze 
groep straks langer probleemloos van het 
leven kan genieten. 

Stichting Pink Ribbon financiert dit onderzoek 
Pink Ribbon is een stichting die aandacht vraagt voor borstkanker. Aandacht voor 
mensen die de juiste behandeling en optimale begeleiding nodig hebben. Met als 
doel een beter en langer leven voor de borstkankerpatiënt van vandaag. Om dit te 
bereiken financiert Stichting Pink Ribbon specifieke projecten en onderzoeken op het 
gebied van behandeling, nazorg en langetermijn-
effecten van borstkanker. Stichting Pink Ribbon heeft 
aan dit onderzoek 1.000.000 euro bijgedragen.

‘We hopen dat de 
onderzoeksresultaten 
straks leiden tot 
veranderingen in 
de behandeling van 
en nazorg voor 
borstkankerpatiënten 
zodat er minder 
complicaties ontstaan’ 



Dankzij B-force blijft 
hormoontherapie  
gemakkelijk verkrijgbaar 

Minister Schippers overwoog in maart om enkele vormen 
van hormoontherapie bij borstkanker in het vervolg alleen 
nog via ziekenhuizen te verstrekken. BVN vroeg zich af of dat 
wel in het belang van de patiënt was en stelde hierover 
daarom een vraag via B-force. Uit de respons bleek dat deze 
maatregel voor veel patiënten niet goed zou uitpakken: de 
extra reistijd was een bezwaar en het extra bezoek aan het 
ziekenhuis werd als belastend ervaren. Met deze gegevens 
kon BVN onderbouwd protest aantekenen. En dat had suc-
ces: op 13 juni maakte het ministerie bekend dat deze vor-
men van hormoontherapie ook via de eigen apotheek be-
schikbaar blijven.

Extra aandacht voor psychosociale (na)zorg
Dankzij B-force weten we nu ook dat 25% van de patiënten 
tegen de criteria van de Monitor Borstkankerzorg in, tijdens de 
behandeling niet gevraagd wordt of zij behoefte hebben aan 
psychosociale (na)zorg. BVN vindt dat zorgwekkend, scherpt 
de criteria in de monitor verder aan en gaat hierover in ge-
sprek met de ziekenhuizen.
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70,8%

11,7% 9,7% 7,8%

Het is goedkoper om 
bepaalde vormen van 

hormoontherapie via het 
ziekenhuis te verstrekken en 

niet via de eigen apotheek.
Wat vinden patiënten?

Het belangrijkste argument is dat het niet prettig is om 
vaker dan strikt noodzakelijk in het ziekenhuis te 
moeten komen. 80% haalt de medicijnen nu op bij de 
eigen apotheek.

bezwaarlijk maakt niet uit niet bezwaarlijk niet van toepassing

Doe mee en geef je stem
Laat ook jouw ervaringen met de borstkankerzorg tellen en 
doe mee met B-force. Je bepaalt zelf of je op alle vragen ant-
woord geeft of alleen op de vragen van jouw keuze. 
≥ www.bforce.nl

advertentie



d e schok was hevig. Zeker omdat Aad 
verteld was dat zijn beide volwas-
sen dochters zich nergens zorgen om 

hoefden te maken. Genetisch onderzoek toon-
de dat immers aan. ‘Ten onrechte’, zo consta-
teert Aad nu. ‘Bloedonderzoek wees een mu-
tatie in het zogeheten Check 2-gen uit. Omdat 
nog onvoldoende bekend was of die speci-
fieke mutatie invloed heeft op de ontwikkeling 
van borstkanker, is mij hierover niets meege-
deeld.Toen Joyce borstkanker bleek te heb-
ben, werd duidelijk dat zij dezelfde genmuta-
tie had. Of daaruit haar ziekte is ontstaan, is 
niet evident, maar het speelde naar alle waar-
schijnlijkheid wel een grote rol. Had ik op het 
moment dat de ziekte bij mij geconstateerd 
was, geweten dat ik een erfelijke factor had 
die mogelijk tot borstkanker bij een van mijn 
dochters kon leiden, dan had ik ze meteen ge-
adviseerd zich te laten onderzoeken.’

ondersteunen
Toen Aad in 2010 borstkanker kreeg, was 
Joyce net zwanger. Pas na de borstvoedings-

periode, bijna twee jaar later, liet zij zich on-
derzoeken. Dit onderzoek wees niet alleen uit 
dat ook zij borstkanker had, maar dat de tu-
mor bovendien is ontstaan in de periode dat 
Aad zijn diagnose kreeg. ‘Dat was wel heel 
vervelend’, zegt hij. ‘En dan met name voor 
haar. Kijk, ik ben 62 en heb al een leven ach-
ter me. Joyce is 34 en heeft nog een heel leven 
voor zich, met kinderen.’ Als vader en erva-
ringsdeskundige heeft Aad zijn dochter waar 
mogelijk proberen te ondersteunen. Toch was 
er volgens hem een groot verschil in de om-
gang met de ziekte: ‘Daar waar ik vrij laconiek 
dacht over mijn ziekte, ging Joyce er veel be-
wuster mee om. Haar columns op de website 
van Pink Ribbon (zie onderaan, red.) zijn hier-
van een voorbeeld. Maar borstkanker is voor 
haar natuurlijk ook anders, ingrijpender. Ze is 
immers vrouw én moeder.’

Aads Advies
Zowel vader als dochter gaat het momenteel 
goed. Niettemin kan Aad zich met terugwer-
kende kracht voor het hoofd slaan dat hij zijn 

ziekte aanvankelijk zo weinig serieus nam. 
Daarom is zijn advies aan mannen met borst-
kanker: ‘Laat je vooral genetisch onderzoeken. 
Ook jij loopt kans je ziekte door te geven aan 
je kinderen. Wees géén struisvogel!’ 

Surf voor Joyce’s column naar:  
≥ http://blog.pinkribbon.nl/category/column-joyce

Meer informatie en themadag 
•  www.borstkanker.nl/mannen_en_borstkanker of 

mail je vraag naar info.mannen@borstkanker.nl

•  Meer over (mogelijke) belasting met erfelijke 

borst- en eierstokkanker op de Themadag  

“Wil ik het weten? En dan?” op 28 september 

2013. Of kijk op www.brca.nl

•  Polikliniek Mannen met Borstkanker,  

UMC Utrecht, T 088 75 569 01

mannen met borstkanker

Kop uit 
het zand

Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto: Anneke Hymmen

Drie jaar geleden kreeg Aad van der 
Veldt borstkanker. De tumor werd 
verwijderd, er waren geen uitzaaiin-
gen en na zes geduldig uitgezeten 
preventieve chemokuren ging het 
leven verder. ‘Eigenlijk een simpel 
verhaal’, zegt de Haarlemmer zelf.  
Tot artsen twee jaar later dezelfde 
diagnose stelden bij dochter Joyce: 
‘Toen werd mijn kop uit het zand 
getrokken. Met geweld...’
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B-proefd

Ike Struben: ‘Ik ben blij dat ik de bestraling kreeg, want 
van het okselkliertoilet krijg je sneller lymfoedeem. Van 
dichtbij heb ik gezien hoeveel last je van oedeem in je 
arm kunt hebben. Vanwege mijn werk met kinderen in 
een jeugdcircus wilde ik zoveel mogelijk beweeglijkheid 
in mijn armen behouden. Een bijwerking van de bestra-
ling kan stijfheid in de gewrichten zijn. Ik ben dat tijdens 
de behandeling meteen te lijf gegaan. Onder meer met 
de fysiotherapeut, door bepaalde bewegingen wel of 
juist niet te leren maken. Maar ook door twee keer per 
week te zwemmen. De rugslag werkte fantastisch, voor-
al in warm water. Als ik een tijdje niet kan zwemmen 
komt het veel vaster te zitten. In de sportschool merk ik 
dat die arm ietsjes eerder moe is dan de andere. Maar 
er is goed mee te leven.’

Niet-voelbare uitzaaiing 
Mila Donker, als arts-onderzoeker betrokken bij AMA-
ROS, schetst de achtergrond van deze grootschalige 
trial. ‘We zijn gestart in februari 2001 en de laatste 

Is bij kankercellen in de schild-
wachtklier bestraling van de oksel 
beter of een okselkliertoilet? Dat 
was de inzet van de AMAROS- 
studie, waarvan de resultaten op  
3 juni jongstleden bekend werden. 
Conclusie: beide behandelingen 
zijn even veilig, maar bestraling 
geeft de helft minder kans op 
oedeem in de arm. Daarom  
wordt bestraling waarschijnlijk de 
standaardbehandeling voor de 
oksel voor deze patiëntengroep.

Ike Struben nam in 2003 –2004 deel aan de AMAROS-
studie. Een studie die twee okselbehandelingen vergelijkt 
voor borstkankerpatiënten met uitzaaiingen in de oksel-
lymfklieren. Alle 4800 deelnemers ondergingen de 
schildwachtklierprocedure.* Bij plusminus een derde 
van hen werden er uitzaaiingen gevonden in de schild-
wachtklier. Van die patiëntengroep kreeg de ene helft 
een klassiek okselkliertoilet, een operatie waarbij de 
okselklieren worden verwijderd, en de andere helft ra-
diotherapie ofwel bestraling van de oksel. Een loting 
bepaalde in welke van de twee groepen je terechtkwam. 
Struben kreeg de bestraling van de oksel. ‘Dat waren zo 
eindeloos veel bestralingen, ik was er anderhalve maand 
mee bezig. De bestralingen zelf waren zó gebeurd. Daar 
ondervond ik geen millimeter last van. Na afloop van 
de complete behandeling vroeg een arts aan mij: “U 
moet zeker nog bestraald worden?” Het had blijkbaar 
geen effect op mijn huid.’ Struben prijst zich gelukkig 
met haar herstel: ‘Een combinatie van gelukkige genen, 
gezond leven en een positieve instelling.’ 

Minder vaak 
oedeem na 
okselbestraling in 
plaats van 
okselkliertoilet
Tekst: Jac. Janssen – Foto: Anneke Hymmen

Ike Struben (links) nam deel aan de AMAROS-studie.  
Mila Donker is eraan verbonden als arts-onderzoeker.
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patiënte werd in april 2010 ingeschreven; daarmee was 
de studie afgesloten. In Europa werkten 34 centra mee. 
Het initiatief kwam van artsen van het NKI, het AMC 
en het LUMC en de meeste deelnemende instituten zijn 
Nederlands. Vrouwen konden deelnemen aan de studie 
als ze invasieve borstkanker hadden (borstkanker die 
kan uitzaaien) met een gezwel van minimaal een halve 
en maximaal vijf centimeter doorsnee. Er mochten 
voorafgaand aan de operatie in de oksel geen aanwij-
zingen zijn dat de borstkanker al was uitgezaaid naar 
de oksel of naar de rest van het lichaam. Rond tiendui-
zend van de plusminus dertienduizend Nederlanders 
die jaarlijks borstkanker krijgen, behoren tot die groep.’ 
De studie heeft dus een zeer breed bereik. Hoe ging de 
studie in zijn werk? Donker: ‘Alle deelnemers aan deze 
studie ondergingen een operatie om na te gaan of de 
tumor was uitgezaaid naar de schildwachtklier in de 
oksel. Dit is de lymfklier waar de tumor over het alge-
meen als eerste naar uitzaait. Tweederde van de vrou-
wen had daar géén uitzaaiing – en kreeg dus geen aan-

B-proefd

vullende okselbehandeling. Een derde had wel een 
uitzaaiing in de schildwachtklier en kreeg aanvullende 
behandeling van de oksel.’ Bij de ene helft van deze 
laatste groep werden de overige lymfklieren in de oksel 
operatief verwijderd, en bij de andere helft werden deze 
lymfklieren bestraald. 
Donker: ‘De belangrijkste vraag daarbij was: hebben 
beide groepen, dus de groep met een operatie versus 
de groep die bestraling kreeg, een even goede prog-
nose? Komt de tumor binnen vijf jaar terug in de oksel? 
Beide behandelingen blijken zeer effectief: in beide 
gevallen kwam de ziekte zelden terug in de oksel. De 
bekendste bijwerking van okselbehandeling is oedeem 
in de arm. Het blijkt dat operatie bijna tweemaal meer 
kans geeft op oedeem dan bestraling. Op de overige 
bijwerkingen zagen we geen verschil tussen de behan-
delmethoden.’ 

Nieuwe standaard
Wordt nu de standaardbehandeling aangepast? On-
derzoeker Donker: ‘Dat wordt hij zeker. De meerder-
heid van deze patiënten krijgt toch al bestraling van 
de borst vanwege een borstsparende operatie. Dan kan 
de oksel meteen worden meebestraald. Dat is een groot 
verschil met het okselkliertoilet, wat een uitbreiding 
van de operatie is en soms zelfs een aparte procedure.’ 
Donker besluit: ‘Wij vermoedden wel dat bestraling 
minder bijwerkingen gaf, maar dat het verschil zo groot 
was, heeft ons toch verrast.’
Met Ike Struber gaat het intussen uitstekend. Hoewel 
ze liever niet afhankelijk is van een loting voor de 
keuze van een behandeling, vindt ze deelname aan on-
derzoek belangrijk. ‘Ik ben daarmee uiteraard graag 
van nut en van dienst voor mijn medemens.’ 

* De schildwachtklier is de eerste lymfklier waarheen 

kankercellen uitzaaien. Bij een schildwachtklierprocedure wordt 

geprobeerd juist die lymfklier te onderzoeken op uitzaaiingen.



30     B Het blad over borstkanker

Seks is niet het eerste waar je aan denkt 
als de diagnose borstkanker wordt 
gesteld: je hebt wel iets anders aan je 
hoofd. Maar nu steeds meer patiënten 
de ziekte overleven en de draad van hun 
normale leven weer oppakken, kunnen 
zij geconfronteerd worden met 
ingrijpende en soms blijvende gevolgen 
van de ziekte en behandeling. 
Problemen met intimiteit en seksualiteit 
behoren tot de veel voorkomende 
klachten. Om welke klachten gaat het, 
waardoor worden ze veroorzaakt en wat 
valt er tegen te doen?

Tekst: Peter Hamerslag
Dit artikel kwam tot stand met medewerking van dr. Jeroen Dijkstra 
(gynaecoloog-seksuoloog, Isala Oncologisch centrum), Karen Tol 
(verpleegkundig specialist en regieverpleegkundige, Isala 
Oncologisch centrum) en dr. Hilde de Vocht (psycholoog, lector 
AGZ: Ouderenzorg en Palliatieve zorg, Saxion Hogeschool).

B-handeling

Klachten op het gebied 
van intimiteit en 
seksualiteit na borstkanker

Over  
seks  
gesproken
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B-handeling

B van Borstkankervereniging Nederland 

Een belangrijk probleem bij de signalering en behande-
ling van problemen rond seksualiteit en intimiteit bij borst-
kanker is dat het zoveel soorten klachten betreft, en dat 
die zoveel oorzaken kunnen hebben. Deels hebben de 
klachten te maken met het feit dat het om borst kanker 
gaat, in onderscheid tot bijvoorbeeld longkanker of 
bloedkanker. De borsten zijn voor de meeste mensen 
nauw verbonden met erotiek en vrouwelijkheid: een intie-
me en erogene zone – en nu opeens een zieke en bedrei-
gende zone. Deels ook hebben de klachten te maken met 
het feit dat het om borstkanker gaat. Kanker is een ern-
stige ziekte en de behandeling kan een heel scala aan 
klachten en veranderingen veroorzaken die direct of indi-
rect van invloed zijn op (de beleving van) seksualiteit en 
intimiteit. 

Hoe vaak komt het voor?
Wat ook meespeelt is dat het om zulke intieme klachten 
gaat. Veel patiënten en hun partners spreken er niet mak-
kelijk en vrijuit over, en helaas gaan ook behandelaars dit 
aspect van de ziekte regelmatig uit de weg. Mede hier-
door is het moeilijk in te schatten hoe vaak problemen 
voorkomen. Er is bovendien weinig structureel onderzoek 
naar gedaan en het is soms onduidelijk in hoeverre klach-
ten daadwerkelijk het gevolg zijn van de behandeling. 
Opvliegers bijvoorbeeld worden met regelmaat gerap-
porteerd door vrouwen die het in de hormoontherapie 
heel gangbare medicijn Tamoxifen krijgen. Maar opvlie-
gers komen ook voor bij zo’n tachtig procent van de vrou-
wen in de (natuurlijke) overgang. Niettemin schat de 
American Cancer Society dat tot negentig procent van de 
borstkankeroverlevers veranderingen met betrekking tot 
seksualiteit ervaart, hetzij lichamelijk, hetzij geestelijk. 

Wat zijn de oorzaken?
Problemen rondom intimiteit en seksualiteit kunnen al 
heel vroeg beginnen, nog voordat de behandeling begint. 
De diagnose alleen al maakt dat een vrouw haar borsten 
kan gaan associëren met iets dat ziek en levensbedrei-
gend is. Deze negatieve associatie kan nog heel lang na-
dat de ziekte behandeld is van invloed blijven op het zelf-
beeld, de seksuele functie en de relatie met de partner. 
Opmerkelijk genoeg blijkt de ziekte zelf weinig directe in-
vloed te hebben op seksualiteit en intimiteit. Het zijn voor-
al de behandelingen – chirurgie, radiotherapie, chemo-

therapie, hormoontherapie en immuuntherapie – die de 
klachten veroorzaken. De problemen kunnen het totale 
domein van intimiteit en seksualiteit bestrijken: de seksu-
ele functie (respons, beleving en gedrag), de seksuele 
identiteit (het zelfbeeld, het vrouw-voelen) en de seksuele 
relatie (de omgang met en houding jegens de partner).

Wat zijn de gevolgen?
Het is haast onmogelijk om een compleet overzicht te ge-
ven van de gevolgen, maar de volgende klachten worden 
vaak gerapporteerd: vermoeidheid, slechter slapen, op-
vliegers en nachtzweten, stemmingswisselingen, ge-
wrichts- en spierpijn, oedeem van arm en/of borst, een 
veranderd gevoel in borst of litteken, urineverlies, vagina-
le droogte, afname of verlies van seksuele gevoelens 
(verlangen, opwinding, tevredenheid of orgasme), pijn of 
ongemak tijdens het vrijen, en verandering van het li-
chaams- of zelfbeeld. (Zie het overzicht voor een meer 
gedetailleerde bespreking.) 
Veel van deze klachten worden mede veroorzaakt door 
verlaagde niveaus van de geslachtshormonen oestro-
geen en testosteron. Hormoontherapie onderdrukt de 
productie daarvan en door chemotherapie kan een nog 
vruchtbare vrouw acuut in de overgang komen. Ook ont-
staan soms spanningen binnen een relatie of vinden 
vrouwen het moeilijk om een nieuwe relatie aan te gaan. 
Het kan ook zijn dat er juist een intensivering van de rela-
tie tussen partners ontstaat. Steun en begrip van de part-
ner kan de patiënt helpen in de verwerking van de borst-
kanker en bij de acceptatie van het veranderde lichaam. 

Wat eraan te doen?
Omdat het om zoveel verschillende klachten en oorzaken 
kan gaan, bestaat er geen standaard voor de signalering 
en behandeling van de problemen. Patiënten zijn hier-
door in hoge mate afhankelijk van toevalligheden: wie is 
hun behandelaar, hoe bewust is hij of zij zich van de pro-
blematiek, in welke mate is hij of zij in staat en bereid om 
hierover te beginnen, er tijd voor vrij te maken en er ver-
trouwenwekkend en invoelend over te spreken? En welke 
expertises zijn in het behandelteam aanwezig? 
Psycholoog Hilde de Vocht deed onderzoek naar de bele-
ving van intimiteit en seksualiteit bij patiënten en hun 
partners en kwam het tijdens haar onderzoek allemaal 
tegen: getuigenissen van voorbeeldige begeleiding tot 

Volgens schattingen van de American Cancer Society 
ervaart tot negentig procent van de overlevers van 
borstkanker veranderingen met betrekking  
tot seksualiteit, hetzij lichamelijk hetzij geestelijk.

>>
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verhalen over bijvoorbeeld stuitende ongevoeligheid en 
onverschilligheid. Bijvoorbeeld artsen die ervan uitgingen 
dat seksuele disfuncties bij vrouwen boven de zestig ‘niet 
van toepassing’ zijn, omdat vrouwen boven de zestig niet 
verondersteld worden enig belang te stellen in seksualiteit 
en intimiteit... 

Verbeteringstrajecten
Door de bank genomen gaven patiënten en hun partners 
aan dat seksualiteit en intimiteit heel vaak onbesproken 
blijven door hun behandelaars, of ter sprake worden ge-
bracht op een manier die niet aansluit bij hun belevings-
wereld. Diverse initiatieven proberen hieraan wat te doen. 
Het zorgverbeteringstraject ‘De gêne voorbij’ van het Isala 
Oncologisch Centrum (Zwolle) ontwikkelt, met financiële 
steun van Pink Ribbon, een methode om problemen sys-
tematischer te signaleren, beter bespreekbaar te maken 
en eenduidiger te behandelen. Voor de signalering wordt 
de zogenoemde lastmeter (www.lastmeter.nl) ingezet, 
een standaard vragenlijst over de mate van last en de 
klachten die kankerpatiënten kunnen hebben, aangevuld 
met veelgehoorde klachten van borstkankerpatiënten die 
worden behandeld met adjuvante hormonale therapie. 
Hierbij is specifieke aandacht voor problemen die betrek-
king hebben op intimiteit en seksualiteit. Patiënten beant-
woorden de vragen aan het begin van de behandeling en 
nog eens na drie maanden. Belangrijker dan de vragen-
lijst zijn de gesprekken aan de hand daarvan. Deze ge-
sprekken worden gevoerd door de regieverpleegkundige 
die gedurende het hele traject van de borstkankerbehan-
deling het vaste aanspreekpunt is voor de patiënt en die 
zo nodig kan doorverwijzen naar bijvoorbeeld een gynae-
coloog, seksuoloog, psycholoog, diëtist, menopauzespe-
cialist, (bekken)fysiotherapeut of fertiliteitsarts. 

Richtlijnen
Dit is een in hoge mate patiëntgerichte en multidiscipli-
naire benadering, waarbij het probleem bespreekbaar 
wordt gemaakt, de patiënt serieus wordt genomen, 
maatwerk in de behandeling wordt geboden, aandacht 
wordt gegeven aan de rol van de partner, en waarbij be-
handelaars de grenzen van hun eigen deskundigheid 
respecteren en doorverwijzen als dat nodig is. Uiteindelijk 
kunnen initiatieven zoals die uit Zwolle en studies als die 
van psycholoog De Vocht eraan bijdragen dat er landelij-
ke richtlijnen voor de behandeling komen. 
Maar ook als patiënt heb je een rol. Breng het onderwerp 
aan de orde bij je behandelend arts. Aarzel niet om door 
te vragen als je een onvolkomen antwoord krijgt of vraag 
om een doorverwijzing naar een seksuoloog of andere 
deskundige als de arts een benadering voorstelt die je 
niet aanspreekt. Vraag zo nodig een second opinion. Blijf 
in elk geval niet met je klachten zitten. 

Mannen met borstkanker 

Als wij in dit artikel spreken over patiënten, dan is 
dat meestal in de vrouwelijke vorm. Eén op de 
honderd borstkankerpatiënten is man. Ook zij 
kunnen kampen met veel van de beschreven 
problemen die de behandeling van borstkanker met 
zich mee kan brengen voor de beleving van 
seksualiteit en intimiteit. 

Ervaringen delen 
Isala Oncologisch centrum is op zoek naar 
borstkankerpatiënten die worden behandeld met 
aanvullende hormoontherapie en/of naar hun 
partner. Isala wil van hun ervaringen leren en het 
zorgaanbod afstemmen op hun wensen. Dit alles in 
het kader van een zorgverbeteringstraject op het 
gebied van seksualiteit, gefinancierd door Pink 
Ribbon. Wil jij je ervaringen delen, mail dan naar 
borstkanker@isala.nl

Meer informatie 

• www.seksualiteit.nl – zoek op ‘borstkanker’
•  www.ipso.nl – in heel Nederland kunnen 

kankerpatiënten en hun naasten voor zorg en 
ondersteuning terecht bij psycho-oncologische 
centra en inloophuizen

•  www.nvvs.info – hier kun je zoeken naar een 
geregistreerde seksuoloog

•  In het Nederlands zijn geen boeken verschenen 
over seksualiteit en borstkanker, in het Engels wel: 
 ≥  100 Questions & Answers about Breast Cancer, 

Sensuality, Sexuality and Intimacy. Door Michael 
L. Krychman, Susan Kellogg Spadt & Sandra 
Finestone (2011). ISBN 978-0-7637-7909-2

 ≥  Intimacy after Breast Cancer: Dealing with your 
Body, Relationships, and Sex. Door Gina M. 
Maisano (2010). ISBN 978-0-7570-0324-0

Steun en begrip van de 
partner kunnen helpen 
bij de acceptatie van het 
veranderde lichaam.

B-handeling
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Ontbreken of vormverandering borst, veranderd gevoel in borst
Vormverandering of ontbreken van borst en tepel, zichtbaar en 
voelbaar littekenweefsel, oedeem van arm, borst of schouder, 
pijn – het zijn mogelijke gevolgen van operatie en bestraling. 
Borst- en tepelreconstructie, littekencorrectie, een goede prothe-
se en aangepaste lingerie kunnen helpen. Fysiotherapie,  
oedeem- en littekentherapie kunnen verbeteringen geven bij be-
wegingsbeperking, een gespannen of pijnlijke borst of arm. 
Soms treedt er een verhoogde mate van gevoeligheid of zenuw-
pijn op in de geopereerde of bestraalde borst of het litteken, 
hiervoor kan zo nodig specifieke pijnstilling worden ingezet. 
Soms treedt hier mettertijd ook spontaan verbetering op.

Veranderd zelfbeeld en gevoel
Een behandelde borst kan door vrouwen en hun partners minder 
mooi worden gevonden. De borst ziet er anders uit en kan 
vreemd aanvoelen, en de vrouw voelt in haar borst de aanraking 
ook anders – of soms helemaal niet. De partner kan angst heb-
ben of terughoudend reageren uit angst voor de reactie van de 
vrouw, of niet weten hoe de intimiteit weer op te pakken. Accep-
tatie van de veranderingen vergt tijd. Het is eigenlijk altijd goed 
om te praten over de veranderingen, je gevoelens en verwach-
tingen. Praat met je partner en je hulpverleners. Zoek zo nodig 
hulp bij een psycholoog of seksuoloog. 

Vermoeidheid, opvliegers, nachtzweten, slapeloosheid
De behandeling van kanker trekt een zware wissel op het gestel, 
vermoeidheid is een bijna altijd voorkomende klacht. Bespreek 
het met de behandelaar; deze kan de vermoeidheid in kaart hel-
pen brengen en fysieke en/of psychosociale ondersteuning en/
of internettherapie bieden. Opvliegers, nachtzweten, slapeloos-
heid en stemmingswisselingen zijn typische overgangsklachten 
die veroorzaakt worden door een verlaagd oestrogeenniveau als 
gevolg van hormoon- of chemotherapie. Soms verminderen de 
klachten na verloop van tijd. Niet-hormonale medicatie zoals an-
tidepressiva, anti-epileptica of middelen tegen hoge bloeddruk 
kunnen helpen tegen opvliegers. Ook cognitieve gedragsthera-
pie en leefstijlinterventies (beweeg- en eetgedrag) kunnen wor-
den besproken. 

Minder zin in en voldoening uit seks
Ook deze klachten komen algemeen voor: spanning, angst, pijn en 
verdriet zijn nu eenmaal weinig bevorderlijk voor zin in seks. Daar-
bij kan de vrouw te maken krijgen met een verlaagd niveau van het 
geslachtshormoon oestrogeen. Dit is zeker zo bij hormoonthera-
pie, die erop gericht is de oestrogeenproductie te onderdrukken, 
en vaak bij chemotherapie, die een vruchtbare vrouw versneld in 
de overgang kan brengen. 
Het is onder dergelijke omstandigheden niet vreemd dat de be-
hoefte aan seks minder wordt. Maar soms ook wint de relatie 
tussen de partners aan intimiteit. Seksueel verlangen en opwin-
ding blijven mogelijk, maar de drempel ligt wat hoger en er 
moet harder voor ‘gewerkt’ worden. Doorgaans zal de begelei-
ding zich daarop richten. 

Pijn bij het vrijen, vaginale droogte
Door chemo- en hormoontherapie kunnen de slijmvliezen van 
de vaginawand dunner en droger worden, waardoor de ge-
slachtsgemeenschap pijnlijk kan zijn. Hiervoor bestaat niet-hor-
monale medicatie zoals capsules met kunstmatig slijm, maar 
vaak zal ook hier de behandeling zich richten op gedragsveran-
dering (bijvoorbeeld een voorzichtiger stijl van vrijen). 

Verlies van vruchtbaarheid
Het is goed als vrouwen die vóór de overgang borstkanker krij-
gen en die nog een onvervulde kinderwens hebben daar tijdig 
bij stilstaan. In zestig procent van de gevallen is er sprake van 
een hormoonpositieve ziekte, waarvoor vaak langdurig aanvul-
lende hormonale behandeling wordt voorgesteld. Tijdens deze 
behandeling kan een zwangerschapswens niet worden vervuld. 
Door chemotherapie kunnen vrouwen eerder in de overgang ra-
ken en hun vruchtbaarheid helemaal verliezen. Een jonge vrouw 
met borstkanker en een kinderwens kan zich daarom het beste 
vroeg in het behandeltraject laten verwijzen naar een fertiliteit-
centrum. Daar kan worden besproken of zij in aanmerking komt 
voor het invriezen van enkele embryo’s (bij erfelijke borstkanker 
kan dit ook na embryoselectie). Maar ook het invriezen van ei-
cellen of eierstokweefsel behoort soms tot de mogelijkheden. 

Klachten, oorzaken, 
behandelingen
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Het is ondoenlijk om binnen het bestek van dit artikel een volledig overzicht te  
even van alle voorkomende klachten en behandelingsmogelijkheden. Het overzicht 
hieronder beperkt zich tot veelvoorkomende problemen. In alle gevallen is het aan  
te raden om je problematiek bespreekbaar te maken bij je eigen behandelaar.
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Tekst: Esther Smid ~ 
Foto's: Suzanne Blanchard

‘Ben je 
wel ziek?’
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>>

I
k bel aan bij de seniorenwoning in Doesburg waar 
Thea en haar man Joop wonen. Thea doet zelf 
open en het eerste dat opvalt is dat deze vrouw er 
stralend uitziet! Dat lijkt positief, maar Thea legt 

uit waarom het ook lastig is: ‘Omdat ik er niet uitge-
mergeld uitzie, begrijpen mensen niet dat ik kanker 
heb. Ik stuit op veel onbegrip. Sommige mensen vra-
gen zelfs: “Ben je wel ziek?”’

Toen Thea in 2001 voor het eerst borstkanker kreeg, 
werd haar linkerborst geamputeerd. Omdat ze moei-
te had met haar verminkte lichaam, wilde ze in dat-
zelfde jaar een reconstructie. ‘Ik kon er niet tegen om 
mezelf met één borst te zien; ik heb een handdoek 
over de spiegel gehangen.’ Nog geen jaar later ont-
stonden er tumoren in Thea’s hals en in haar rechter-
borst, die ook geamputeerd werd. ‘Ik lag om de ha-
verklap in het ziekenhuis om al die tumoren weg te 
laten halen’, herinnert Thea zich. 

Teleurstelling en hoop
Toen Thea een paar jaar later last kreeg van haar on-
derrug, bleek de borstkanker uitgezaaid te zijn. Thea 
heeft inmiddels uitzaaiingen in haar bekken, ruggen-
wervels en schedel, en ook op haar longen en lever zit 
een plekje. Ondanks de vele uitzaaiingen is de situa-
tie op dit moment stabiel.
Elke vier weken wordt gekeken naar de tumormar-
kers in Thea’s bloed. Bij een lage waarde werken de 
medicijnen goed. Maar dat kan van het ene op het 
andere moment omslaan. Dan zijn de kankercellen 
actief en de medicijnen uitgewerkt. ‘Die spanning 
elke keer is zwaar’, vertelt Thea. ‘Een positieve uit-

B-leven

‘We hadden nooit gedacht 
dat ik hier na zeven jaar 
nog zou zitten’ 

thea Jansen-Willemsen (59) kreeg twaalf jaar 
geleden borstkanker. Haar drie kinderen zaten 
nog op de middelbare school. ‘Het leek alsof 
er een bom viel op mijn huis: alles was 
ontregeld, iedereen was van slag.’ Inmiddels 
leeft Thea al zeven jaar met uitzaaiingen.
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Ik krijg energie van mijn kleinkinderen

slag is fantastisch, maar een negatieve uitslag is vre-
selijk. Dan moeten we weer zien op te krabbelen en 
hopen dat er een ander medicijn is dat langdurig aan-
slaat. Niemand weet hoe lang me nog gegeven is, 
maar we hadden nooit gedacht dat ik hier na zeven 
jaar nog zou zitten.’

‘Natuurlijk vraag ik me af waarom mij dit moet over-
komen’, zegt Thea geëmotioneerd. ‘We hadden het zo 
fijn met ons gezin en ik had mijn drie kinderen graag 
een zorgeloze jeugd gegund.’ Toen Thea net wist dat 
ze uitzaaiingen had, kreeg ze last van paniekaanval-
len. ‘Ik dacht echt dat ik stikte. Gelukkig is dat nu 
onder controle met medicijnen. Nog steeds wisselen 
angst en hoop elkaar af, maar ik kan ook volop ge-
nieten. Ik ben intens gelukkig met mijn man, mijn 
kinderen Raymond (34), Tamara (32) en Desiree (25) 
en mijn zeven kleinkinderen. Zij hoeven niet bang te 
zijn dat ik de moed opgeef, want dat doe ik niet. Tot 
het laatste moment zal ik alles aanpakken wat er is!’

Thea en haar man passen bijna dagelijks met veel ple-
zier op hun kleinkinderen. ‘Ik ben het liefst eerlijk en 
open tegen ze, zodat ze voorbereid zijn. Ze zien mij 
veel pillen slikken en vragen waarvoor mijn port-a-
cath is. Ik heb ze verteld dat het een toeter is: als ik er 
op druk, komt opa. De oudste is acht en weet sinds 

kort dat ik kanker heb. Dan zegt hij aan tafel: “Oma 
jij hebt kanker hè?” Daarna eet hij gewoon weer 
door, zo zijn kinderen.’ 

Soms heeft Thea te veel last van pijn en vermoeidheid 
om op te staan. Dan komen de kleinkinderen met 
hun autootjes bij haar op het hoge bed spelen. ‘Als we 
gaan slapen vinden mijn man en ik wel eens een hijs-
kraan onder de dekens. Dat vind ik prachtig. Ik krijg 
energie van mijn kleinkinderen; ze houden me met 
hun onbevangen vrolijkheid op de been. Maar tegelij-
kertijd is het ook lastig. Hoe moet ik ze straks vertel-
len dat oma doodgaat? Alles heeft altijd ook die scha-
duwzijde. Wanneer ik daar boos of verdrietig over 
ben, krijgt Joop het nog wel eens te verduren. Maar 
zonder hem was ik nergens, we hebben het nog heel 
fijn samen.’

de moeite waard
Thea en Joop gaan nog regelmatig een paar dagen 
met vrienden naar een hotel of een weekje met fami-
lie op pad. ‘Ik geniet daar met volle teugen van’, be-
nadrukt Thea, ‘ook al moet ik achteraf een paar da-
gen bijkomen. Ik word wel continu aan mijn 
beperkingen herinnerd, want ik kan nog geen vijf-
honderd meter lopen. Daarom gaat er altijd een rol-
stoel mee.’ Vanwege de pijn in haar benen heeft Thea 

‘Ik ben intens 
gelukkig met mijn 
man, de kinderen en 
de kleinkinderen’
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Alles heeft altijd ook die schaduwzijde

B-leven

via de gemeente een scootmobiel geregeld. Zo kan ze 
met Joop op de fiets toch nog tochten maken van zo’n 
45 kilometer. ‘Ik ben blij met mijn scootmobiel; daar-
door heb ik mijn vrijheid behouden. Inmiddels staat 
er ruim vijfduizend kilometer op de teller!’

Wanneer mensen Thea in de supermarkt zien lopen, 
moet ze zich wel eens verantwoorden voor haar scoot- 
mobiel en haar invalidenkaart. ‘Dat soort reacties 
heeft wel een paar vriendschappen gekost. Mensen 
beseffen niet hoeveel pijn en moeite het me ondanks 
de morfine kost om een stukje te lopen.’

Wanneer Thea vertelt over haar jongste dochter, die 
drie jaar geleden trouwde, raakt ze ontroerd. ‘Mijn 
zoon en oudste dochter hadden al kinderen en daar-
om wilde zij graag dat ik haar bruiloft zou meema-
ken. Ik vroeg me af of ik het zou redden om erbij te 
zijn. Inmiddels is het alweer drie jaar geleden en heeft 
mijn jongste dochter ook een kindje. Toen mijn doch-
ters tegelijk zwanger waren, was ik bang dat ik de ge-
boorte van de baby’s niet meer mee zou maken, maar 
ook dat is gelukt. Het is heftig om continu bang te zijn 
dat je ergens niet meer bij zult zijn. Als ik er nog wel 
ben, is er de opluchting en dan prijs ik me gelukkig.’

‘Mijn leven is eigenlijk na de eerste diagnose nooit meer 
hetzelfde geworden. We zijn al twaalf jaar met die kan-
ker bezig. Toch is het nog absoluut de moeite waard. Ik 
leef intensiever: voorheen was een kopje koffie op een 
terras heel normaal, maar nu beleef ik dat veel bewus-
ter. Ik heb de kleine dingen leren waarderen.’

Afscheid
‘Ik weet dat het einde een keer komt, maar wanneer 
is onzeker. De ene dag lukt het beter om daarmee om 
te gaan dan de andere. Voorlopig probeer ik nog zo-

veel mogelijk te genieten. We vieren bijvoorbeeld 
onze verjaardagen bewust buiten de deur met onze 
kinderen en kleinkinderen. Wij zijn een hecht gezin; 
de rest is minder belangrijk geworden.’ 

Thea denkt niet veel na over de toekomst, maar pro-
beert bij de dag te leven. Wel heeft ze geregeld dat ze 
in de laatste fase van haar leven thuis in haar eigen 
bed verzorgd wordt door Joop en iemand van de pal-
liatieve thuiszorg. Ook bezoekt ze met een vriendin 
regelmatig open dagen van crematoria. ‘Ik ben 
nieuwsgierig en wil weten wat de mogelijkheden zijn. 
Ik ben trouwens niet bang om dood te gaan. Ze kun-
nen je helemaal platspuiten, zodat je niets meer merkt 
van de pijn. Ik ben wel bang voor het moment dat ik 
uitbehandeld ben en afscheid moet nemen. Dat mo-
ment komt hoe dan ook. Ik kan dat geen plek geven. 
Ik zou niet weten waar ik het neer moest zetten.’ 

Het motto van Thea  
‘Herinner gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag.’

De raad van Thea  
‘Blijf praten en bekijk wat de mogelijkheden zijn om 

bijvoorbeeld thuis te sterven.’

Het ritueel van Thea  
‘Ik ben erg gelovig. Waar ik ook heen ga, ik koop altijd een 

Mariabeeldje of een rozenkrans. In elke kerk waar ik kom, steek 

ik een kaarsje aan voor mijn dierbaren die overleden zijn.’

Door mijn scootmobiel heb ik mijn vrijheid behouden
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7 vragen over 
solliciteren na 
borstkanker

1. Wat zegt de wet over  
solliciteren na ziekte?
 

In de wet staat dat je in een cv of tijdens een sollicitatie-
gesprek niets hoeft te melden over je gezondheid of je 
ziekteverleden. De Wet op de Medische Keuringen 
verbiedt werkgevers ernaar te vragen. Je bent wél 
verplicht om zaken aan te geven die je beperken bij het 
uitoefenen van de functie. Als je bijvoorbeeld aange-
paste werktijden nodig hebt, of als je bepaalde taken die 
bij de functie horen niet kunt uitvoeren. Laurence Maes, 
manager belangenbehartiging en empowerment bij de 
NFK: ‘Een voorbeeld van zo’n beperking is lymfoedeem. 
Als je solliciteert naar een functie waarin je de hele dag 
achter een computer zit, terwijl je daar feitelijk maar vier 
à vijf uur per dag achter kunt werken, ben je verplicht dit 
te melden’.

Je hebt borstkanker gehad, bent 
weer beter en wilt solliciteren.  
Niet gemakkelijk op deze krappe 
arbeidsmarkt. Vertel je iets over  
je ziekteverleden of niet? Hoe 
presenteer je jezelf? Lees wat 
deskundigen hierover zeggen.
Tekst: Annemaret Bouwman

2. Wat is wijsheid: vertellen dat je  
borstkanker hebt gehad of niet? 
 

‘Ja’, zegt Isabelle Lebrocquy, oprichter van oPuce, een 
bemiddelingsbureau voor kankerpatiënten. ‘Hoewel het 
op korte termijn misschien niet slim lijkt, biedt het op 
langere termijn voordelen. Je kunt afspraken maken met 
je nieuwe werkgever. Bijvoorbeeld over het opbouwen 
van werktijd, controles en doktersbezoeken. Bovendien 
hoef je niet te zwijgen over een belangrijk deel van je 
leven. ‘Mee eens’, zegt Laurence. ‘Open kaart spelen is 
echt het beste. De kans is groot dat je nieuwe werkgever 
er vroeg of laat toch achter komt. Bovendien is het 
prettiger om te werken voor een werkgever die begrip 
heeft voor je verleden.’ 
Ook Ragna van Hummel, oprichter van Re-turn is voor 
openheid. ‘Borstkanker is een ervaring die je een leven 
lang meedraagt, dat voor jezelf houden is niet makkelijk. 
Sta wel goed stil bij de timing. Zoek je een baan waarin 
je geleidelijk opbouwt dan moet je wel direct open zijn. 
Kun je meteen aan de slag dan is het misschien beter 
om het te bewaren voor het arbeidsvoorwaardenge-
sprek, als je de baan al hebt. Of nog later, na je proeftijd. 
Zo weet je zeker dat je niet om je ziekteverleden 
afgewezen wordt. Bedenk vooraf goed wat je wilt 
vertellen, en doe dat alleen als het functioneel is voor de 
baan. Overigens hoeft ‘vertellen’ niet per se een speciaal 
moment te zijn. Soms is een verhaal van een collega 
aanleiding om er zelf ook iets over te zeggen en gebeurt 
het heel spontaan. 

B-hulpzaam

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van  
Ragna van Hummel (eigenaar re-integratiebureau Re-turn),  
Isabelle Lebrocquy (eigenaar bemiddelingsbureau oPuce),  
Laurence Maes (manager belangenbehartiging NFK) en  
Elke Schulting (eigenaar management consultancy Zilt).



B van Borstkankervereniging Nederland 39

B-hulpzaam

3. Moet je al in je brief iets over je  
ziekteverleden schrijven? 
 

‘Nee, niet doen’, zegt Laurence, ‘tenzij het een meer-
waarde heeft voor de functie. Als je bijvoorbeeld als 
verpleegkundige aan de slag wilt of als projectmedewer-
ker bij een patiëntenorganisatie.’ Ook Elke Schulting, 
HR-professional, arbeidscoach en eigenaar van ZILT 
management en consultancy, raadt aan in je sollicitatie-
brief niets over je ziekteperiode te schrijven. ‘Werkgevers 
krijgen tegenwoordig zoveel brieven op een vacature. De 
kans is groot dat je brief dan meteen op de ‘nee-stapel’ 
belandt.’ Ragna: ‘Houd je brief zakelijk. Dat je een 
echtscheiding achter de rug hebt of nog geen kinderop-
vang hebt, zet je er toch ook niet in?’

4. Wat doe je met een ‘gat in je cv’  
door ziekteverlof?
 

Ragna: ‘Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “Ik heb door ziekte 
een paar maanden niet kunnen werken, nu gaat het 
goed en ik ben gemotiveerder dan ooit om aan de slag te 
gaan.” Eventueel kun je daar nog een inhoudelijke vraag 
over de baan aan verbinden. Daarmee breng je het 
gesprek weer terug op waar het over hoort te gaan: 
uitvinden of de baan bij jou past, en jij bij de baan.’ Elke: 
‘Tegenwoordig zijn er wel meer sollicitanten met een gat 
in hun cv. Dat krijg je vanzelf als je een half of driekwart 
jaar werkloos bent. Als je een vaardigheden-cv maakt 
beschrijf je je kwaliteiten en competenties en leg je een 
link met het functieprofiel in de vacature. Zo’n cv heeft 
geen tijdslijn, een gat valt daarom minder op. Nog een 
voordeel: je legt een betere link met de vacature en 
onderscheidt je daarmee ook van de andere cv’s.’ 

5. Hoe zet je jezelf het beste ‘in de markt’ 
nadat je er een tijdje uit geweest bent? 
 

Het is goed om stil te staan bij de kwaliteiten die je hebt 
en al had voordat je ziek werd. ‘Denk in mogelijkheden, 
niet in problemen’, zegt Isabelle. ‘Je ziekte heeft je 
misschien wel veerkrachtiger, sterker en positiever 
gemaakt. Je hebt de maatschappij echt iets te bieden.’ 
Ook Elke raadt aan de positieve kanten te benadrukken. 
‘Je hebt een ontwikkeling doorgemaakt waardoor je 
meer zelfkennis hebt gekregen en zin hebt om weer aan 
de slag te gaan. Als je dat ook uitstraalt, laat je beslist 
een positieve indruk achter.’ 

6. Zijn er stimuleringsregelingen voor 
werkgevers om ex-kankerpatiënten in 
dienst te nemen?
 

Het aantal regelingen is beperkt. Een proefplaatsing kan 
een manier zijn om aan de slag te gaan en voor 
werknemers ouder dan 50 jaar is er de mobiliteitsrege-
ling. Isabelle: ‘Voor mensen met een WIA uitkering 
verstrekt UWV in sommige gevallen een no-risk polis, 
waardoor de werkgever minder financieel risico loopt. 
Die voorwaarden zijn iets om goed uit te zoeken.’  

7. Wat doe je als je fulltime wilt werken, 
maar regelmatig naar een vorm van 
therapie moet?
 

Elke: ‘Wettelijk gezien heb je geen recht op verlof voor 
een bezoek aan de tandarts, fysiotherapeut, huisarts et 
cetera. In de praktijk zie je dat de meeste organisaties 
hier regels voor hebben. Als je fulltime werkt, krijg je vaak 
verlof voor dit soort bezoeken, mits je die aan het begin 
of einde van de dag plant.’ Laurence: ‘Maak hier vanaf 
het begin afspraken over met je werkgever. Bij voorkeur 
al tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek. Houd er 
rekening mee dat je een deel van de behandelingen in 
eigen tijd moet plannen.’ 

Meer informatie  

nuttige websites

www.kankerenwerk.nl 

www.opuce.nl 

www.re-turn.nl 

www.stap.nu

www.uwv.nl/Werkgevers/ik_neem_een_werknemer_met_

uitkering_in_dienst/index.aspx

om te lezen

“Werken na kanker” (Uitgeverij Thoeris, € 19,95)

“Wat en hoe bij Kanker en Werk” (www.kankerenwerk.nl)

online cursus

Communiceren over je ziekte (www.kankerenwerk.nl)
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Waar ze je vroeger voor wakker konden  
maken, smaakt nergens meer naar. 
Chemotherapie kan je smaak enorm  

aantasten en soms blijvend veranderen. Hoe 
komt het en vooral, wat kun je eraan doen?

B Het blad over borstkanker

B
ij iedereen is het anders. De een krijgt er last van, de ander 
niet. Sommigen worden van een zoetekauw een ‘hartig’ 
type (of omgekeerd), anderen krijgen een metaalachtige 
smaak. Een enkele keer zijn de smaakveranderingen blij-
vend, ook nadat de behandeling achter de rug is. En dat kan 

de kwaliteit van leven flink aantasten. Ellen Kramer is laboratoriumarts 
hematologie/oncologie in de Isala Klinieken in Zwolle en één van de 
initiatiefnemers van ‘Beleef je smaak’. Kramer: ‘Er is nog weinig onder-
zoek gedaan naar de verandering van smaak en smaakbeleving bij 
mensen met kanker. We weten nog niet hoe vaak het voorkomt en ook 
niet precies waardoor. Daarom zijn we nu bezig om dat in kaart te 
brengen. Het is wel lastig, want smaak is heel complex. Eetlust speelt er 
een belangrijke rol bij en die kan bij kanker ook verminderd zijn. Verder 
wordt smaak niet alleen bepaald door het eten in de mond, maar ook 
door de geur en het speeksel. Zo gaan we onderzoeken of de samen-
stelling van het speeksel verandert tijdens chemotherapie.’ Peggy 
Delsink, diëtist in het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, begeleidt regel-
matig kankerpatiënten met smaakveranderingen. Delsink: ‘Vaak gaat 
het om patiënten die chemotherapie krijgen en dan kunnen ook mis-
selijkheid en vermoeidheid de eetlust remmen en de smaak verande-
ren. Bij radiotherapie komt het minder vaak voor, behalve als het hoofd-
halsgebied bestraald wordt.’ Volgens haar is er geen kant-en-klare 
oplossing: ‘Het kan overgaan als de behandeling stopt. En in de tus-
sentijd is het vaak een kwestie van uitproberen. Al is dat wel frustre-
rend, ook voor de omgeving, want wat de ene keer in de smaak valt, 
kan de andere keer tegenvallen en omgekeerd. De smaak-
voorkeur en eetlust kunnen per moment wisselen.’  

Lekker eten na 
chemotherapie

~

B-wust leven
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Meer informatie en recepten 
≥  www.beleefjesmaak.nl  

met meer informatie 

over smaakbeleving na 

chemotherapie en recepten 

van Jonnie en Thérèse Boer 

van restaurant De Librije

≥  Brochure “Voeding en kanker” 

van KWF Kankerbestrijding,  

www.kwf.nl

≥  Boek “Gezond eten rond 

chemotherapie”,   

van José van Mil, €19,95, ISBN 

9789066116481

≥  Folder voedingsadviezen bij 

veranderingen in smaak en 

reuk, www.geldersevallei.nl/

informatie/380/smaak-en-

reuk-voedingsadviezen-bij-

kanker 

≥  Wil je bij jou in de omgeving 

een kookworkshop 

organiseren? Kijk op  

www.borstkanker.nl/b-actief 

wat de mogelijkheden zijn. 

Tips bij smaakveranderingen  

≥  Staan gerechten met een sterke geur je tegen, zoals 

gebraden of gebakken vlees? Kies dan voor vleeswaren, 

kip, kaas, eieren of een vegetarisch product.

≥  Staan warme gerechten je tegen? Eet dan een extra 

broodmaaltijd of neem een maaltijdsalade. 

≥  Vieze smaak in de mond? Drink voldoende, want het kan 

komen door te weinig drinken. Wat soms ook kan helpen: 

tandenpoetsen of een pepermuntje eten. En bij een 

metaalachtige smaak kan het prettig zijn om met plastic 

bestek te eten. 

≥  Weinig smaak aan het eten? Kauw goed, want zo kan de 

smaak van het eten zich goed verspreiden in de mond. 

≥  Was je een zoetekauw, maar smaken zoete dingen je niet 

meer? Misschien proef je het minder goed, en smaken 

mierzoete gerechten wel goed. Of probeer juist eens 

hartige of pittige gerechten. 

≥  Last van etensgeuren? Blijf uit de keuken als er wordt 

gekookt. En als je zelf kookt: gebruik de magnetron.

≥  Last van misselijkheid? Probeer eens koude tussen- 

doortjes zoals ijs.

≥  Helemaal geen trek? Zorg in ieder geval dat het 

eten er aantrekkelijk uitziet. En vaak vallen friszure 

voedingsmiddelen nog wel in de smaak, zoals fruit, 

yoghurt, komkommer, een salade of zure haring.
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In november vorig jaar is bij mij borstkanker 
vastgesteld. Op 19 december heb ik mijn 
rechterborst laten leeghalen en weer laten 
opvullen. Ik vind “amputatie” zo'n naar 
woord! Preventief ook de linkerkant. Ik wil elk 
risico uitsluiten. Tijdens de operatie zijn beide 
borsten meteen gereconstrueerd met pro-
theses. Mijn borsten zien er nu anders uit, 
maar ik ben niet ontevreden. In mijn achter-
hoofd denk ik: “Ik leef”.’

netjes
‘Ik had genoeg huid over vanwege een 
borstvergroting in 2006. De huid, de tepel, al-
les is er nog. Ik vind het wel mooi gedaan, 
erg netjes. Ik had al ervaring met protheses, 
daarom vond ik het fijn om daarbij te blijven. 
Deze zijn van hetzelfde merk als de vorige, 
dat geeft me vertrouwen. Door de bestralin-
gen is mijn donkere Molukse huid wat pig-
ment verloren en de tepels verschillen van 
kleur. De één is donker zoals hij moet zijn en 
de ander is licht.’

Ander gevoel
‘Mijn lijf voelt als van mij, maar ook weer niet. 
Ik was vol lof over mijn borsten, kon trots naar 
mijn silhouet kijken in een etalageruit. Nu 
hebben ze geen waarde meer voor me. 
Vooral ik heb er moeite mee, mijn partner 
niet eens zozeer. De zenuwen zijn doorge-
sneden, dus ik heb er minder gevoel in, door 
de bestraling voelt de huid anders aan. Ik 
heb liever niet dat hij eraan zit. Ik voel me niet 
echt vrouwelijk op het moment. Ik kan nog 
zulke leuke kleren aandoen, een likje verf op 
mijn gezicht en die pruik op. Maar ik zie dat ik 
opgezwollen ben van de chemo, alles is uit-
gedroogd, mijn nagels zijn bruin.’ 

Bespreekbaar maken
‘Ik vind het een echte uitdaging, ook voor me-
zelf. Ik ervaar dat de ziekte nog steeds moeilijk 
bespreekbaar is en dat de buitenwereld toch 
raar naar je kijkt. Ik praat er veel over, heb zelfs 
een Twitteraccount. Ik wil dat het wel be-
spreekbaar wordt, dat mensen er open voor 

staan. Het is al zo zwaar. Dan is het fijn om het 
te kunnen delen. Op dit moment voel ik me 
door de behandelingen niet vrouwelijk, maar 
ik weet zeker: “Zo ben je nog steeds vrouw”. En 
borstkanker wil niet altijd zeggen dat het slecht 
afloopt. Er is 86 procent overlevingskans!’

Waarom?
‘Het meeste verdriet heb ik van de waarom-
vraag. Ik heb mijn portie moeilijkheden wel 
gehad in het verleden, dacht ik. We hebben 
een leuk leven. Twee dochtertjes, ik werkte 
mee in het bedrijf van mijn partner. En dan dit. 
Waarom? Waarom ik? Het maakt me boos op 
de hele wereld. Gelukkig kan ik die knop ook 
weer omzetten. Ik ben trots op mezelf, de ma-
nier waarop ik de afgelopen maanden bezig 
ben. Dat ik zo’n bikkel ben, alsmaar doorga. 
Ik wil tachtig worden en alles meemaken met 
mijn dochtertjes. Maar mijn allergrootste 
wens is dat zij het niet hoeven krijgen.’ 

De naakte waarheid

‘Zo ben je nog 
steeds vrouw’
Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto: Robin de Puy

Jessica Meijers
Leeftijd: 34

Borstkanker: in november 2012
Behandeling: verwijdering van de 

rechterborst, aansluitend zestien 
keer radiotherapie, zes maanden 

chemotherapie en een jaar Herceptin.
Extra: preventief heeft Jessica  

in dezelfde operatie haar  
linkerborst laten verwijderen. Tijdens 

de operatie zijn beide borsten  
meteen gereconstrueerd. 

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

Meer over Jessica lees je op de achterzijde.



Redactie
Mariette Bergmans

Ragna van Hummel

Sandra Kloezen  

Rianne Romijn 

Ulrike Schmidt

Marga Schrieks

Maaike Schuurman

Esther Smid

Mirjam Velting

Redactie  
medische artikelen 

Sissi Grosfeld (verpleegkundig 

specialist)

Margreet Jonker (coördinatie 

medische teksten)

Gijs van Leeuwen (patholoog, 

St. Antonius Ziekenhuis)

Marieke Traa – van de 

Grootevheen  (nurse practioner 

mammacare) 

Concept en Realisatie
BVN en Meander Media

Eindredactie
Esther Smid -  

Tekst & Eindredactie  

 

Art direction, 
vormgeving en 
beeldredactie
 Van Lennep, Amsterdam

Drukwerkbegeleiding
Picture Report, Joke Bieshaar

Druk
Ecodrukkers, Nieuwkoop

Met dank aan
alle geïnterviewden en alle 

collega’s van BVN die aan dit 

nummer van B hebben 

bijgedragen. 

Reacties zijn welkom
Wil je reageren op een van de 

artikelen in B of wil je 

meewerken aan een van de 

rubrieken, mail dan naar 

redactie@borstkanker.nl

Lidmaatschap, 
abonnement en 
adreswijzigingen 
www.borstkanker.nl

info@borstkanker.nl

T (030) 291 72 22 (ma t/m vrij, 

9.00 uur – 16.00 uur)

Borstkankervereniging 

Nederland, Postbus 8065, 

3503 RB  Utrecht 

Oplage
11.000

ISSN 2212-1560 

Demissionair  
bestuur BVN
Charles Gevers, Yvonne Veger, 

Ellen Zijp

Adviesraad BVN 
Bas Geerdes, Suzanne 

Gerretsen, Riet van der Heide, 

Aart Hendriks, Hans Nortier, 

Matti Rookus, Emiel Rutgers, 

Henk van Wel, Ellen Zijp 

(voorzitter)

Ereleden BVN
Francis Bach Kolling, Riet van 

der Heide, Fientje Kurris, Marjo 

Omtzigt, Gerda Peeters-Op 

Heij, Noortje van Wel-den 

Bremer, Ineke Wester

 

Disclaimer
Niets uit deze uitgave mag 

worden overgenomen, 

vermenigvuldigd of 

gereproduceerd zonder 

schriftelijke toestemming van 

BVN en/of andere 

rechthebbenden.

De meningen en standpunten 

in dit blad worden niet 

noodzakelijkerwijs 

onderschreven door BVN. De 

persoonlijke situatie van 

geïnterviewden kan bij het 

verschijnen van B anders zijn 

dan tijdens de productie van 

het blad. Aan de informatie in 

de artikelen in B kunnen geen 

rechten worden ontleend.

42     

B wordt gefinancierd  
met bijdragen van de 
volgende bladpartners:

Ook bladpartner worden?
Neem dan contact op met Hans Sureveen, 
sureveen@borstkanker.nl ~ T (030) 291 72 22
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service 

Borstkankervereniging Nederland (BVN) 
bundelt en deelt kennis over borstkanker en 
erfelijke belasting 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.  
Een digitaal archief van B vind je op  
≥ www.borstkanker.nl/archief_b

Websites en social media
≥  www.borstkanker.nl 

voor meer informatie over borstkanker, onder 
meer een borstkanker-woordenboek, uitleg over  
behandelingen en ervaringsverhalen

≥  www.brca.nl  
voor meer informatie over (mogelijke) erfelijke 
belasting bij borst- en eierstokkanker
@borstkanker
 www.facebook.com/borstkanker 

Monitor Borstkankerzorg
BVN maakt het mogelijk om te vergelijken welke 
borstkankerzorg ziekenhuizen bieden en in hoever 
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

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.
≥ www.borstkanker.nl/serviceteam

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 met een e-mail naar  
info.databank@borstkanker.nl of via de website. 
≥ www.borstkanker.nl/databank 
Via de knop ‘stel je vraag’ op de website van BVN of  
met een e-mail naar vraag@borstkanker.nl kun je 
alle vragen stellen waarop je het antwoord niet kunt 
vinden. Ook over erfelijkheid en specifieke onder-
werpen zoals vermoeidheid, zenuwpijn, mannen 
met borstkanker of uitgezaaide borstkanker.

MEER VAN BVN

B-actief: voor geld en inspiratie 
B-actief is een vorm van ondersteuning voor 
regionale initiatieven vanuit de leden. Meer informa-
tie over hoe je mee kunt doen, vind je op de website 
van BVN. 
≥ www.borstkanker/b-actief 

B-force: vraag, respons, actie
Via B-force bundelt BVN ervaringen van mensen die 
borstkanker of een erfelijke belasting hebben of 
hebben gehad. Deze ervaringen worden ingezet om 
de zorg te verbeteren en onderzoek te versnellen. 
Doe mee! Jouw ervaring is onze kracht.
≥ www.b-force.nl

B-bewust: beter voorbereid
B-bewust is dé reeks voorlichtingsmaterialen voor 
mensen met (verdenking op) borstkanker of een 
(mogelijke) erfelijke belasting. Je kunt ze gebruiken 
om gesprekken met je zorgverleners voor te 
bereiden en als hulp bij het maken van keuzes. 
≥ www.b-bewust.nl

BVn Agenda
Klik op de homepagina op de button ’Agenda’  
voor een overzicht van allerlei activiteiten rondom 
borstkanker. Je kunt zoeken op datum, provincie  
en/of doelgroep.
≥  www.borstkanker.nl 
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Het zijn ondernemende types, de men-
sen rondom Jessica. Energieke mensen 
met een tomeloze inzet voor een eigen 
bedrijf, voor hun kinderen en voor elkaar. 
Net als zij. Dat verklaart waarschijnlijk 
hun band met haar. Het bijzondere aan 
hun vriendschap met Jessica is het on-
voorwaardelijke karakter ervan. En ze 
zeggen allemaal hetzelfde: Jessica is een 
sterke vrouw, met wie ze net zo goed over 
hoge pieken als door diepe dalen kunnen 
gaan – heel bewust en altijd samen.

Typisch Jes
Wat typeert Jessica (Jes voor vrienden)? Sa-
brina: ‘Jes is eerlijk, recht door zee. Dat 
waardeer ik.’ Al kan die eerlijkheid soms 
pijnlijk zijn. ‘Jes gooit dingen op tafel, ook 
over haar borstkanker, maar ik schrik niet 
meer. Ik lach hard mee. Ze praat erover, dat 

is fijn’, zegt Sarah. En Jessica probeert over-
al een feestje van te maken. ‘De lol van het 
leven in kunnen zien, is typisch iets voor 
Jes’, vindt Manon. Onno bevestigt dat: ‘Ik 
vergeet nooit meer het moment dat ik haar 
voor het eerst zag: uitbundig, frivool, onge-
remd. Ik wist onmiddellijk: “Dit is de vrouw 
van mijn leven”. In voor- en tegenspoed, 
ook al zijn we dan niet getrouwd.’ 

impact
En tja, die tegenspoed is er helaas ook. 
Onno: ‘De borstkanker heeft heel veel  
impact. Natuurlijk is Jessica nog vrolijk en  
gezellig met haar vriendinnen. Alleen, het 
onbezorgde is eraf. Tegenover alle leuke 
momenten staan ook hele zware. Die heb-
ben we met z’n tweeën. Ik ga overal mee 
naartoe, ook naar de chemo - met lood in 
mijn schoenen - maar ik ga. Jessica’s nicht-
je Meera heeft het er ook moeilijk mee: ‘Jes 
ziek? Ik zie haar nog steeds niet als een ziek 

iemand. Toevallig ben ik pas mee geweest 
naar de chemotherapie. Toen werd ik wel 
heel stil, vooral omdat ik zelf kon zien wat 
het met haar doet.’ 

Het leven is het leven
Ondanks alles gaat het gewone leven door, 
en dat is maar goed ook. Wendy, Jessica’s 
‘extra’ moeder: ‘We proberen elkaar iedere 
week te zien, al lukt dat door mijn schoon-
heidssalon niet altijd. Onze band is nog in-
tenser geworden. Als het niet goed gaat 
met Jes, dan voel ik dat en bel ik haar. En 
als het moet, ben ik er iedere dag.’ In de 
hechte wijk is niet zoveel veranderd volgens 
Manon: ‘We eten nog steeds vaak met el-
kaar. We passen op elkaars kinderen, we 
zijn heel normaal met elkaar doorgegaan 
met leven zoals we al deden. Bij mooi weer 
zitten we allemaal in Café ‘Het Stoepje’. Ja, 
zo noemen we dat hier voor de deur. Het 
leven is het leven, en Jes blijft Jes.’     

zie ook omslag voor en pagina 41
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‘JES BLiJFT JES‘ (V.l.n.r.) Meera Lasatira (nichtje), Wendy Pelsmaeker (al 15 jaar vriendin en schoonheids- 
specialiste van Jessica), Jessica Meijers, Manon Staal (vriendin en naaste buurvrouw),  
Sarah Struijk (vriendin en buurvrouw), Onno Brevé (Jessica’s partner),  Sabrina Soeroredjo  
(vriendin en oud-collega). 


