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Verbonden
Het is december. De maand waarin we het extra gezellig willen hebben.
Lekker knus bij elkaar, kaarsjes aan en genieten. Dat werk, toch? Soms lukt dat
als nooit tevoren en voel je je ‘rijk’. Maar soms kan het ook zo geforceerd zijn.
Juist in deze maand waarin je veel samenkomt. Je bent met een groep
mensen, iedereen is vrolijk en bij jou knaagt er iets van binnen. Je voelt je leeg.
Niet verbonden met de rest. Eenzaam… Poeh, het hoge woord is eruit!
Eenzaam. Tja, we hebben het allemaal wel eens gevoeld, denk ik. Ik wel in
ieder geval. Met name toen ik ziek was, maar ook tijdens die o zo mooie
donkere decemberdagen. Ondanks mijn lieve omgeving.
Het eenzame gevoel is er soms ineens. Je sluit je af, terwijl het zo fijn zou zijn
om juist op dat moment open te staan voor die arm om je heen. In deze B lees
je hoe je kunt zorgen voor die verbondenheid: zuster Oeachsi met haar
prachtige verhaal of Sylvia die met haar ontbijtclubje de meest uiteenlopende
dames bij elkaar brengt. Of anders Felicia die poseert voor lotgenoten om hen
te helpen, maar ook om af en toe te horen dat ze er zelf fantastisch uitziet.
En ook dat is herkenbaar, hoe fijn het is als mensen je een compliment geven.
Wat dat betreft is december juist een goede maand. Dé maand waarin
complimenten rijkelijk vloeien: ‘Wat een mooi cadeau, wat ben je lief, wat kun
je toch goed koken…’. Laat ik zelf de daad bij het woord voegen: BVN, wat zijn
jullie een ontzettend warme en betrokken organisatie. Ik vind het een grote eer
om vrijwilliger bij jullie te zijn!
December blijft een maand van uitersten, van liefde en verdriet. Daarom heb
ik er ook dubbele gevoelens bij. Ik wens jullie een fijne en warme winter.
En vergeet niet zo nu en dan een compliment te geven of te ontvangen.
Warme groet,
Rianne Romijn
Actief lid van BVN en redactielid van B sinds 2010
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actueel

Berichten van onze bladpartners

Nieuws van BVN

(advertorial)

MammaPrint® en BluePrint®
BluePrint® is een genentest die bepaalt tot welk moleculair
subtype de tumor behoort; deze test wordt in combinatie met
MammaPrint aangeboden. MammaPrint® - een uitvinding van
het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek wordt al door veel Nederlandse ziekenhuizen ingezet voor
prognosebepaling en de beslissing of chemotherapie zinvol is.
MammaPrint® wordt ook door de meeste zorgverzekeraars
vergoed. Wanneer u vragen heeft, neemt u dan contact op met
het Nederlandse bedrijf Agendia dat de testen uitvoert.
www.mammaprint.nl
Breast Friends Award 2013
Jong Borstkanker is de zesde winnaar van de door Roche Nederland in het leven geroepen Breast Friends Award. De Award
wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon die zich op bijzondere wijze inzet voor het welzijn van mensen met borstkanker.
Stichting Jong Borstkanker geeft een informatief boekje uit en
organiseert lotgenotencontact, speciaal voor jonge vrouwen
met de diagnose borstkanker. Initiatiefneemster Nessa Spillen
en Joyce Bosman gaan de geldprijs inzetten voor het ontwikkelen van lesmaterialen voor 16- tot 21-jarigen.
Duurzaam behandelresultaat
AstraZeneca is een biofarmaceutisch bedrijf, dat hoogwaardige wetenschap inzet om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. Onderdeel van onze visie is het realiseren van een duurzaam behandelresultaat en het stimuleren van goed
geneesmiddelengebruik. Het wordt in dat licht steeds belangrijker dat de patiënt regie wil, kan en moet nemen als het gaat
over zijn of haar behandeling. AstraZeneca onderschrijft het
principe dat arts en patiënt samen kiezen voor de juiste behandelstrategie. Daarom brengen wij het symposium ‘Samen kiezen: beslist!’ van het CBO/TNO op 30 januari 2014 graag onder
uw aandacht.
Onco type DX® in basiszorg Engeland
Als enige test heeft de Oncotype DX® borstkankertest de kritiek
doorstaan van het gerenommeerde National Institute for
Health and Care Excellence (NICE) en wordt daardoor toegelaten tot de basiszorg in Engeland. Alle andere beoordeelde testen voldeden niet aan de noodzakelijke criteria. Oncotype DX®
helpt voorspellen of chemotherapie zinvol is of veilig kan worden weggelaten bij enkele vormen van invasieve borstkanker.
Het College voor Zorgverzekeringen onderzoekt momenteel of
de test ook bij bepaalde patiënten in Nederland voor vergoeding in aanmerking komt.
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Voorlichting op website B-bewust
De serie B-bewust met kwaliteitswijzers, checklists en voorlichtende filmpjes over borstkanker heeft sinds kort een eigen website. Op www.b-bewust.nl staat voorlichtingsmateriaal en kun je
jouw eigen checklist maken als voorbereiding op de gesprekken met zorgverleners.
BVN is benieuwd naar je mening. Reacties en suggesties
kun je sturen naar bbewust@borstkanker.nl
≥ www.b-bewust.nl
IBAN ook voor BVN
Met de invoering van de Single European Payments Area (SEPA)
per 1 februari 2014, een initiatief van de EU, verdwijnt het verschil
tussen Nederlandse en buitenlandse betalingen binnen Europa.
Alle rekeningnummers worden vervangen door het International Bank Account Number (IBAN). Ook BVN krijgt dus een IBAN.
Dat nummer zal in de loop van 2014 verschijnen op acceptgiro’s. Bovendien gaan machtigingen er iets anders uitzien. Als lid
van BVN hoef je geen actie te ondernemen.
Meer informatie op www.sepa.nl
Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
Ragna van Hummel, actief lid van BVN en redactielid van B, kon
via een beurs deelnemen aan het San Antonio Breast Cancer
Symposium dat deze maand in de VS plaatsvond. Ook de
patient advocates Marja van Oirsouw en Gwenda Veenendaal
konden het symposium dankzij financiële steun bezoeken.
BVN-leden en medewerkers hebben de afgelopen maanden
ook hun kennis op peil gebracht door deelname aan het
European Cancer Congres (ECC), het 6e Symposium Ouderen
en Kanker van IKNL en het IKNL-symposium over revalidatie en
nazorg na kanker.
www.eccamsterdam2013.ecco-org.eu - voor de webcasts
www.sabcs.org - de website van het San Antonio Breast
Cancer Symposium
www.iknl.nl – voor de actuele agenda van het Integraal
Kankercentrum Nederland
Nieuw bestuur voor BVN
Op 2 november hebben de aanwezigen op de extra Algemene
Ledenvergadering zeven nieuwe bestuursleden gekozen voor
BVN. De bestuursleden stellen zich voor op pagina 26.
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Jouw ervaring
verbetert de zorg
Zou het niet mooi zijn als je jouw ervaring met borstkanker of een (mogelijke) erfelijke belasting kunt gebruiken
om de zorg voor toekomstige patiënten en erfelijk belasten te verbeteren?
Goed nieuws: dat kan met B-force!
Met B-force kun je online je mening geven over de borstkankerzorg in Nederland. B-force zoekt naar de ervaring van
(ex-)borstkankerpatiënten en iedereen die met de ziekte te
maken heeft (gehad). Door je ervaring te delen, help je de
borstkankerzorg te verbeteren en onderzoek te stimuleren.
Laat weten wat er speelt
Om de zorg te kunnen verbeteren, is het belangrijk om
eerst te weten wat er speelt. Daar kun jij met B-force aan
bijdragen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat een kwart van de deelnemers geen ondersteuning heeft gehad bij re-integratie,
terwijl dit wel gewenst was. Met deze kennis gaan wij actief aan de slag.
Doe je ook mee? Jouw ervaring is onze kracht!
Hoe meer ervaringen, hoe sterker we staan.
≥ www.b-force.nl

Esthers column

Kaal kopske
Het was op de eerste zaterdag van december, we gingen
die dag naar mijn ouders om Sinterklaas te vieren. Ik
had een paar weken eerder mijn lange haar al laten
knippen in een soort ‘tussenkapsel’. Toen het flink ging
uitvallen, heb ik het met de tondeuse gemillimeterd.
Maar op die zaterdag bleven ook die korte stekeltjes
maar uitvallen. Er ontstonden lelijke kale plekken en ik
besloot dat het er dan maar helemaal af moest. Mijn
man heeft toen voorzichtig mijn hoofd kaal geschoren.
Onze dochters maakten foto’s en liepen om beurten
huilend weg. Ik probeerde mijn emoties de baas te blijven en te denken: ‘Het is tijdelijk en dus bijzaak’.
Ik belde mijn ouders om te zeggen dat we later zouden
komen en dat ik inmiddels helemaal kaal was. Ik
knoopte een paarse doek om mijn hoofd; een pruik had
ik niet. Aan het eind van de middag zat de hele familie
bij mijn ouders onwennig op ons te wachten. Het werd
een emotionele begroeting. Ik besloot mijn kale hoofd
even aan iedereen te laten zien; ik had geen zin om dat
angstvallig verborgen te houden.
De mooiste reactie kwam van mijn neefje van 7 uit Antwerpen. Hij vond blijkbaar dat hij mijn kale hoofd niet
lang genoeg had kunnen aanschouwen. Toen ik even
naar de keuken liep, kwam hij mij achterna en vroeg
ongegeneerd: ‘Mag ik uw kaal kopske nog eens zien?’
Later die avond na de surprises zat de sfeer er goed in.
Mijn zus haalde een doos sjaaltjes uit de kledingkast
van mijn moeder. Ik probeerde ze allemaal uit en mocht
de mooiste meenemen. Tussendoor zette mijn oudste
broer de theemuts op mijn hoofd en even later ook nog
een ronde plastic slabak. Wat een opluchting om ook
gewoon te kunnen lachen om mijn kaal kopske!
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.

B van Borstkankervereniging Nederland

05
5

‘Het is erg
waarschijnlijk
dat ik ook drager
ben, maar zeker
weten hoeft voor
mij niet’

dubbelportret
Erfelijk belast?
Wil je het weten of niet?
Tekst: Deborah Ligtenberg ~ Foto's: Martijn de Vries

06

Naam Marjolijn Oostrum-Schoonen
Leeftijd 36 jaar
Wil haar leven niet laten
bepalen door kansen

‘“Hier wil ik niets mee te maken hebben”,
dacht ik toen ik op mijn zeventiende van
mijn tante een brief van een klinisch
geneticus kreeg. Daar stond in dat bij haar
een BRCA1-mutatie was gevonden en dat
ik me kon laten testen. Ik was hartstikke
jong en mijn hoofd stond totaal niet naar
zaken als borstkanker of ziekte. Ik was
bezig met school, vriendinnen en jongens.
Ik stapte er heel makkelijk overheen. Wat
komt, dat komt, dacht ik. Het is nu bijna
twintig jaar later en ik denk er nog steeds
zo over. Ook nadat ik twee jaar geleden
borstkanker kreeg. Natuurlijk stortte mijn
wereld in en was ik bang, maar ik heb
geen moment spijt gehad dat ik me niet
had laten testen. Misschien had ik mijn
kanker kunnen voorkomen door preventief
te handelen, maar ik weet niet of ik
daarvoor had gekozen als ik had geweten
dat ik drager was. Ik vind het nogal wat
om te laten snijden in een gezond
lichaam. Wel liet ik sinds mijn 28ste mijn
borsten geregeld controleren, want ik
wilde mijn kop niet in het zand steken. Aan
mijn vaders kant komt nu eenmaal veel
kanker voor. Het is erg waarschijnlijk dat ik
ook drager ben, maar zeker weten hoeft
voor mij niet. Ik wil mijn leven en dat van
mijn gezin niet laten bepalen door een
kans om ziek te worden. Aan de ene kant
speel ik misschien roulette, aan de andere
kant geeft het niet weten mij een gevoel
van controle. Ik weet nu wat ik heb. Ik leef
van dag tot dag en van week tot week en
wil niet stilstaan bij de vraag “Wat als?”. Ik
houd het bij screenen, dat is voor mij goed
genoeg. Dat bleek ook toen ik borstkanker
kreeg, want ze waren er op tijd bij. Ik
overweeg wel om mijn eierstokken weg te
laten halen, omdat deze moeilijk te
controleren zijn. Ik vind dat een enger
risico dan borstkanker. Mijn dochter is tien
en ik heb dit allemaal nog niet met haar
besproken. Ik wil haar nog niet met zulke
grote vraagstukken belasten. Als zij zich
later wil laten testen, doe ik dat ook. Voor
haar. Maar dat is straks. Tot die tijd leef ik
in het nu.’

Naam Leslie Stoel
Leeftijd 43 jaar
Wilde het uit overlevingsdrang weten

‘Ik was nooit ziek geweest en ook in mijn
nabije omgeving had nog nooit iemand
met borstkanker te maken gehad. En toen
kreeg mijn vader bericht dat er een
BRCA1-mutatie in zijn familie zat. Opeens
hing dat zwaard van Damocles boven
mijn hoofd; had ik het wel, of had ik het
niet? Toen mijn vader belde dat hij ook
drager was, twijfelde ik geen seconde; ik
wilde me laten testen. Het was 2009 en ik
was vier jaar gescheiden. Ik voedde mijn
dochter alleen op en vond dat ik aan haar
verplicht was om te laten uitzoeken hoe
het bij mij zat. Het was pure overlevingsdrang. Ik was gezond en wilde dat vooral
zo houden. Het was raar om opeens na te
denken over de dood terwijl ik niets
mankeerde. Eén ding wist ik heel zeker: ik
wilde voor mijn dochter blijven zorgen,
haar groot zien worden en oma worden.
Ik wilde verder met mijn leven. Ik voelde
me onoverwinnelijk toen ik aan het
DNA-onderzoek begon, dus dit ging ik wel
even fiksen! Eerlijk gezegd had ik er totaal
geen rekening mee gehouden dat de test
slecht zou kunnen uitvallen. Toen dat wel
het geval was, stortte mijn wereld heel
eventjes in. Al snel voelde ik dat deze
slechte uitslag me de kans gaf om wat
tegen dat grote risico op borst- en
eierstokkanker te doen. Ik besloot mijn
eierstokken te laten verwijderen en koos
voor een preventieve borstoperatie met
reconstructie. Jammer genoeg kreeg ik
veel complicaties waardoor ik zes keer
geopereerd moest worden. Toch heb ik
geen moment spijt gehad van mijn besluit
om me te laten testen. Door de stappen
die ik heb gezet, kan ik het nu achter me
laten. Ik wilde af van het stempel
“toekomstige kankerpatiënt” dat ik op mijn
voorhoofd voelde branden, en van de
halfjaarlijkse screeningbezoekjes aan de
Daniel den Hoed kliniek. Dat is gelukt. Van
tachtig procent kans op borstkanker ben
ik naar één, twee procent gegaan. Ik voel
me tweehonderd procent veilig. Door de
keuzes die ik heb gemaakt, ben ik een
sterker mens geworden. Omdat ik weet
waaraan ik ben ontsnapt, ben ik veel
meer gaan leven.’

‘Omdat ik
weet waaraan
ik ben
ontsnapt, ben
ik meer gaan
leven’
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B-richten

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

• —Veiligheid en effect
hoofdhuidkoeling onderzocht

• —Stichting Mammarosa nu
ook in Amsterdam

Haaruitval als gevolg van chemotherapie komt vaak voor. Corina van den Hurk, onderzoeker bij het Integraal Kankercentrum
Zuid, onderzocht in haar promotieonderzoek de effectiviteit, de
veiligheid en de kosteneffectiviteit van hoofdhuidkoeling bij
patiënten die chemotherapie ondergaan. De resultaten zijn positief. Afgelopen september promoveerde ze met haar onderzoek
aan het Leids UMC. Van den Hurk onderzocht of hoofdhuidkoeling behalve haarwortelcellen ook uitgezaaide tumorcellen
afschermt voor chemotherapie. Haar studies lieten zien dat de
kans op uitzaaiingen in de hoofdhuid 0,5 procent is, met en
zonder hoofdhuidkoeling. Hoofdhuidkoeling is dus veilig.
Volgens het onderzoek is hoofdhuidkoeling voor de helft van
de patiënten effectief; zij hebben geen pruik of hoofdbedekking nodig. De effectiviteit is vooral afhankelijk van de soort
en dosis chemotherapie. Bij docetaxel bijvoorbeeld werkt de
hoofdhuidkoeling heel goed en bij TAC bijna niet. Verder
blijkt dat hoofdhuidkoeling door de meeste patiënten goed
verdragen wordt. Van den Hurk heeft bovendien laten zien
dat 45 minuten nakoeling even effectief is als negentig minuten. Minder belasting voor de patiënt dus.
www.hoofdhuidkoeling.nl, www.geefhaareenkans.nl

Stichting Mammarosa Amsterdam organiseert in Amsterdam
en omgeving lotgenotencontact en voorlichting voor en door
migrantenvrouwen. In samenwerking met BVN zijn de eerste
groepen vrouwen in het Slotervaartziekenhuis bij elkaar
geweest om in hun eigen taal ervaringen uit te wisselen. Er
was ook ruimte voor het bespreken van thema’s zoals borstprotheses en herkenning en erkenning van taboes.
www.mammarosaamsterdam.nl,
amsterdam@mammarosa.nl

• —Landelijke standaard haaruitval
door chemotherapie
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 (zogenaamde ‘single nucleotide polymorphisms’, SNPs)
in DNA die meer voorkwamen bij de mensen met prostaat-,
borst- of eierstokkanker. 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 onderzoekers ontdekten dat vrouwen met
BRCA-mutaties én bepaalde SNPs bijna zeker borstkanker
krijgen voor hun 80ste. Verder onderzoek moet leiden tot
betere screening.
Het hele artikel staat op www.vib.be.
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• —Steun bij afmaken antihormonale therapie

Vijftien tot vijftig procent van alle borstkankerpatiënten die
aanvullend met antihormonale therapie wordt behandeld,
stopt de behandeling vroegtijdig door bijwerkingen of door
onvoldoende kennis over de effectiviteit. Daardoor wordt het
doel van de behandeling niet behaald. Verpleegkundig specialist Marieke Schreuder-Cats heeft onderzocht hoe deze
patiënten het beste ondersteund kunnen worden om hun therapie minimaal vijf jaar vol te houden. Erkenning van het
probleem is een eerste stap. Ook moet de zorg voor deze groep
beter gestructureerd en onderbouwd worden. Het belangrijkste is dat beslissingen rond het starten en eventueel vroegtijdig stoppen weloverwogen en gezamenlijk met de behandelaar
genomen worden. Ook steun voor de partner en het gezin
zijn belangrijk.

• —Kans op terugkeer tumor na
borstsparende behandeling spectaculair
gedaald bij jonge vrouwen
Uit onderzoek onder 1.143 borstkankerpatiënten van veertig
jaar of jonger blijkt dat borstsparende behandeling bij jonge
vrouwen steeds betere resultaten oplevert. De kans op terugkeer van de tumor in de gespaarde borst is in de periode 1988
tot 2010 spectaculair gedaald. De studie is uitgevoerd door
geneeskundestudent Van Laar en radiotherapeut Van der
Sangen, onder begeleiding van epidemioloog dr. Voogd en
hoogleraar medische oncologie prof. dr. Tjan-Heijnen. De
daling hangt volgens de onderzoekers samen met het toege-
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nomen gebruik en de toegenomen effectiviteit van aanvullende behandeling met chemotherapie en/of antihormonale
therapie na een borstsparende behandeling. De invoering van
immunotherapie (trastuzumab) voor een bepaalde vorm van
borstkanker in 2005 heeft tot een verdere daling van het
risico geleid.

• —Wisselwerking medicijnen
tegen kanker en voeding
Begin 2013 is door de Erasmus Universiteit Rotterdam de
bijzondere leerstoel Geïndividualiseerde Oncologische Farmacotherapie ingesteld. Internist-oncoloog en klinisch farmacoloog prof. dr. Ron Matijssen van het Erasmus MC is de
eerste hoogleraar die de leerstoel bekleedt. Hij pleit ervoor
dat behandelaars meer rekening houden met en adviezen geven
over persoonsgebonden aspecten zoals voeding, roken en
alternatieve medicatie omdat deze invloed kunnen hebben op
de effectiviteit van sommige antikankermedicijnen en chemotherapie. Het moet mogelijk zijn met behulp van kennis van
deze factoren behandeling op maat te maken. Het zoeken is
naar de meest werkzame dosis per individu. Een goede methode is volgens Mathijssen therapeutic drug monitoring: ‘Dat
betekent dat je op bepaalde tijdstippen in de behandeling
bloedmonsters bij de patiënt afneemt en zo de spiegel van het
geneesmiddel bepaalt. Zakt die onder een ondergrens, dan
moet de dosering worden opgehoogd. Daarna moet je nagaan
of de spiegel weer het vereiste niveau heeft bereikt. Buiten de
oncologie wordt deze techniek veel toegepast, bijvoorbeeld
bij de dosering van antibiotica. Binnen de oncologie gebeurt
dat vreemd genoeg nog niet.’ Met de komst van de leerstoel
zal meer onderzoek naar de wisselwerking tussen antikankermedicijnen en individuele leefstijlfactoren worden gedaan.

voor Hyperbare Geneeskunde namen eerder genoemde klachten bij driekwart van de vrouwen af. Bij symptomen moet je
denken aan pijn, oedeem, langdurige roodheid en stugheid
van de huid. Deze studie vormt de aanleiding voor het opzetten van een wetenschappelijk onderzoek waarbij diverse academische en radiotherapeutische centra betrokken zijn.
Hyperbare behandelcentra zijn te vinden in het AMC te
Amsterdam bij het IvHG in Arnhem, Hoogeveen, Rotterdam
en Waalwijk, in Geldrop (Da Vinci Kliniek), in Zwijndrecht
(HZCR) en in Goes (MCHZ). Deze centra zijn aangesloten
bij de Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde
(www.nvvhg.nl ). Daarnaast zijn er nog hyperbare centra in
Rijswijk en Sneek. De huisarts kan advies geven voor wie
HBO effectief kan zijn na bestralingsschade.

B-lachelijk
door Lectrr
www.lectrr.com

• —Hyperbare zuurstoftherapie bij
late bestralingsschade
Hyperbare zuurstoftherapie (HBO) is een behandeling waarbij patiënten honderd procent zuurstof ademen bij een verhoogde omgevingsdruk. HBO wordt volledig vergoed in het
basispakket. In een studie bij 113 vrouwen met late schade
door bestraling die met HBO behandeld zijn bij het Instituut
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de medische les

Bij de behandeling van borstkanker is de patholoog erg belangrijk,
maar ontmoeten zul je deze specialist als patiënt niet. Pathologen doen
hun werk achter de schermen, gebogen over een microscoop in een
laboratorium. De informatie die ze aanreiken is van de grootst mogelijke
betekenis. Elke behandeling is immers zinloos als je niet weet wat je
eigenlijk behandelt. Het pathologisch rapport geeft daar uitsluitsel over.
In deze medische les leggen we uit hoe het pathologisch rapport tot
stand komt en hoe je het beter kunt begrijpen.

Het
pathologisch
rapport
Tekst: Peter Hamerslag ~
Illustratie: Deborah van der Schaaf ~ Foto’s: Anneke Hymmen

I

n principe wordt de patholoog tweemaal bij de diagnose betrokken: voor en na de operatie. In de eerste
fase wordt bepaald met wat voor tumor je eigenlijk te
maken hebt. Is het wel kanker? Zo ja, wat voor kanker,
hoe agressief, hoe moet je hem aanpakken? Dit zogeheten
cytologisch of histologisch onderzoek speelt een beslissende rol in de keuzes die gemaakt worden voor operatie
of bestraling en eventueel daaraan nog voorafgaande
hormonale en/of chemotherapie. In de tweede fase, na
chirurgische verwijdering van de tumor en mogelijk ook
van een of meer lymfklieren, onderzoekt de patholoog
ook de weggesneden weefsels, het resectiemateriaal. Van
de tumor wordt vastgesteld hoe groot die is en of daadwerkelijk al het tumorweefsel is verwijderd. Bestudering
van de lymfklier(en) geeft uitsluitsel over de vraag of er
uitzaaiingen zijn en, zo ja, hoe daarmee om te gaan.
Cytologie en histologie
Cytologie (van Grieks kytos = cel) betreft onderzoek van
cellen. Om de cellen te verkrijgen, wordt een punctie
uitgevoerd. Met een dunne holle naald wordt de tumor
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aangeprikt en worden enkele tumorcellen opgezogen.
Deze werkwijze is weinig belastend voor de patiënt en
zeer betrouwbaar voor afwijkingen die op röntgenfoto’s
of bij echografie (de beeldvorming) al duidelijk als tumor
herkenbaar zijn. Als dat niet zo is, bijvoorbeeld bij kalkspatjes, wordt meestal direct histologisch onderzoek
verricht. Histologie (van Grieks histos = weefsel) betreft
onderzoek van weefsels, ofwel van cellen in hun oorspronkelijke verband. Het weefselmonster wordt verkregen via een biopsie. Met een dikke holle naald wordt
onder plaatselijke verdoving een weefselpijpje uit de
tumor weggenomen. Het biopt wordt vooraf bewerkt,
waarna er machinaal één of meer microscopisch dunne
plakjes of coupes uit gesneden worden die onder de
microscoop bestudeerd worden.
Om wat voor tumor gaat het?
Aan de cellen en hun verband kan de patholoog zien of
de tumor goed- of kwaadaardig is. Anders dan veel
mensen denken is het woord tumor niet synoniem aan
kanker. Tumor is de medische (Latijnse) term voor

Dit artikel kwam
tot stand met
medewerking
van Paul van
Diest, hoogleraar
Pathologie en
hoofd afdeling
Pathologie bij
het Universitair
Medisch Centrum
Utrecht, en
Jelle Wesseling,
patholoog bij het
Nederlands Kanker
Instituut-Antoni van
Leeuwenhoek.
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Deborah van der Schaaf over haar illustratie:
Een patholoog anatoom onderzoekt weefsel.
Dit »weefsel« is een gehaakt kleedje. In combinatie met de loep suggereert het haakwerk ook
weer een borstvorm.
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zwelling. Bij tachtig procent van de patiënten die op de
mammapoli gezien worden, is een in de borst aangetroffen zwelling goedaardig (benigne). In twintig procent
van de gevallen is de tumor kwaadaardig (maligne); pas
dan spreken we van kanker. Dat is het geval als de
tumor invasief is, wat wil zeggen dat hij andere weefsels
binnengroeit. Dit maakt kanker in potentie gevaarlijk,
omdat de tumor ook in bloed- en lymfvaten terecht kan
komen en van daaruit kan uitzaaien naar de lymfklieren, vaak eerst in de oksel, maar mogelijk ook naar
elders in het lichaam.
Onder de microscoop zijn verschillende soorten borstkanker meestal van elkaar te onderscheiden. De meest
voorkomende soorten zijn invasief ductaal en invasief
lobulair carcinoom. Tot voor kort werd gedacht dat een
invasief lobulair carcinoom (van Latijn lobulus =
klierkwab, klierlob) altijd ontstaat in een melkklier en
een invasief ductaal carcinoom (van Latijn ductus =
melkgang) altijd in een melkgang. Inmiddels is duidelijk
dat beide types in zowel klierkwabben als melkgangen
kunnen ontstaan. Het onderscheid is toch van belang,
omdat ze vaak verschillend reageren op medicatie.
De diagnose
Op basis van het cel- of weefselonderzoek kan een eerste
diagnose gesteld worden. In het pathologisch rapport
vind je een van de volgende omschrijvingen terug:

DCIS: ductaal carcinoma in situ. Het gaat om een afwijking
waarbij de cellen ongecontroleerd groeien binnen de
klierlobjes en melkgangen, zonder nog door te dringen in
ander weefsel (Latijn in situ betekent ‘op zijn plaats’).
DCIS is nog geen kanker maar een voorstadium daarvan.
LCIS: lobulair carcinoma in situ. Dit is een tumor waarvoor
hetzelfde geldt als voor DCIS: nog niet gevaarlijk, maar kan
dat wel worden.
IDC: invasief ductaal carcinoma. De meest voorkomende
vorm van borstkanker: een kwaadaardige tumor die in het
omliggend weefsel is doorgegroeid.
ILC: invasief lobulair carcinoma. Deze eveneens
kwaadaardige tumor komt veel minder vaak voor.
Microcalcificaties (kalkspatjes): Deze komen vaak voor,
geregeld ook bij afwijkingen die niet of nauwelijks een
verhoogde kans hebben om kwaadaardig te worden.
Nader onderzoek naar de aard en het risico van de
afwijking is meestal wel nodig.

Een ductaal carcinoom in situ (DCIS) wordt meestal
behandeld door alle ontaarde cellen weg te snijden en,
bij een borstsparende operatie, na te bestralen. In theorie leidt een in situ carcinoom niet tot uitzaaiingen en

12

hoeft dus ook de schildwachtklier niet verwijderd te
worden en is geen behandeling van de oksel nodig. Maar
bij een zeer uitgebreid en wat nadrukkelijker ‘ontaard’
DCIS wordt zekerheidshalve wel vaak de schildwachtklier verwijderd om uit te sluiten dat ergens in de borst
toch invasief carcinoom aanwezig is met uitzaaiing naar
de schildwachtklier.
Bij een invasief carcinoom bestaat altijd de kans dat
kankercellen zijn uitgezaaid. Ook hier zal de behandeling zich richten op het verwijderen of vernietigen van
de oorspronkelijke tumor, maar daarnaast zal in de
meeste gevallen ook de schildwachtklier verwijderd
worden om deze pathologisch te onderzoeken. We
komen hier verderop nog op terug.
Groeisnelheid en tumorgradatie
De patholoog beoordeelt de groeisnelheid door het aantal cellen te tellen dat zich aan het delen was op het
moment dat het biopt genomen werd. Ook de mate
waarin de tumorcellen nog lijken op de oorspronkelijke
cellen van melkklier of melkgang is van belang. Met het
voortschrijden van de ziekte gaan namelijk eigenschappen verloren – in vakjargon heet het dat kankercellen
steeds slechter gedifferentieerd zijn – waardoor de tumoren zich eigenzinniger en oncontroleerbaarder gaan
gedragen. Op basis hiervan wordt de tumorgradatie
vastgesteld, die je eveneens in je pathologisch rapport
kunt terugvinden. Bij invasieve tumoren wordt gebruik
gemaakt van de schaal van Bloom-Richardson:

Graad I: de tumorcellen zijn nog goed gedifferentieerd:
ze lijken sterk op gezonde cellen. Dit is gunstig, want
hierdoor groeien ze langzamer en gedragen zich
voorspelbaarder.
Graad II: de tumorcellen zijn matig gedifferentieerd:
ze groeien sneller en gedragen zich minder voorspelbaar.
Graad III: de tumorcellen zijn slecht gedifferentieerd:
ze lijken niet meer op de cellen waar ze van afstammen,
hebben ongebruikelijke vormen, gedragen zich
onvoorspelbaar, groeien snel. Dit is het minst gunstige type.

Aan de vorm van de
cellen kan de patholoog
zien of de tumor goedof kwaadaardig is
B Het blad over borstkanker
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Na de operatie
controleert de patholoog
door onderzoek van de
weggenomen tumor de
eerdere diagnose

Dr. Jelle Wesseling is patholoog bij het Nederlands Kanker InstituutAntoni van Leeuwenhoek.

Receptorstatus
Hiermee is de eerste diagnosefase meestal afgerond.
Soms echter zal de patholoog nog in deze fase willen
vaststellen in welke mate de tumorcellen gevoelig zijn
voor hormonen en andere signaalstoffen. Vaak wordt
dit pas bepaald door onderzoek aan de tumor nadat die
operatief is weggenomen. Maar als het een grote tumor
is, als die is doorgegroeid in de huid of de borstwand, of
als er al uitzaaiingen zijn in de lymfklieren, wordt vaak
neo-adjuvante systemische therapie overwogen. Dit is
de verzamelnaam voor chemotherapie, anti-hormonale
therapie en immunotherapie die gegeven wordt voorafgaand aan de operatie of bestraling. Het doel hiervan is
om de tumor eerst te laten slinken, zodat er bij de operatie minder weefsel hoeft te worden weggesneden en
achteraf minder bestraling nodig is.
Dergelijke therapie kan alleen succesvol zijn als bekend
is welke medicijnen vat hebben op de tumor. Om die
reden wordt in het laboratorium bepaald in welke mate
de kankercellen beschikken over receptoren (ontvangers)
voor de vrouwelijke groeihormonen oestrogeen en progesteron en voor de signaalstof HER2.
Voor de behandeling is het een voordeel als de tumorcellen dergelijke receptoren hebben. Een tumor die hormoongevoelig is kan bestreden worden met
anti-hormonale therapie, een HER2-gevoelige tumor met
immunotherapie. Als meer dan tien procent van de kankercellen oestrogeenreceptoren hebben, wordt de tumor
ER-positief genoemd (ER komt van het Engels Estrogen
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Receptor). Een tumor die minder dan 10 procent ERpositief is, wordt ER-negatief genoemd. Bij gevoeligheid
voor progesteron spreken we over PR-positieve en PRnegatieve tumoren. Meestal worden in het pathologisch
verslag de percentages vermeld, soms wordt alleen aangegeven of de kanker ER- en PR-positief of -negatief is.
Net zo wordt bepaald of er HER2-receptoren zijn. De
test die hiervoor gebruikt wordt, de immunohistochemietest of IHC-test, kent vier mogelijke uitkomsten:

0: er zijn geen receptoren, de tumor is HER2-negatief
1+: er zijn te weinig receptoren voor immunotherapie,
de tumor is HER2-negatief
2+: er zijn matig veel receptoren, een twijfelgeval,
nader onderzoek is nodig
3+: er zijn voldoende receptoren voor immunotherapie,
de tumor is HER2-positief

Bij een uitslag van 2+ wordt een aanvullende FISH- of
CISH-test uitgevoerd, waarvan de uitslag negatief (-) of
positief (+) kan zijn; in het laatste geval behoort immunotherapie tot de mogelijkheden.
Een borstkanker die niet of nauwelijks gevoelig is voor
oestrogeen, progesteron en HER2 wordt triple negatief
genoemd. Bij zo’n tumor werken anti-hormonale en
immunotherapie niet en resteert, indien nodig, alleen chemotherapie (zie ook het artikel hierover op pagina 32).
De schildwachtklier
Op basis van de bevindingen van de patholoog wordt,
al dan niet na neo-adjuvante therapie, de tumor door
bestraling vernietigd of operatief verwijderd. Als in de
diagnosefase is vastgesteld dat het een invasieve tumor
betreft, zal meestal ook de zogenoemde schildwachtklier
of poortwachterklier weggenomen worden. Dat is de
eerste lymfknoop waarin het lymfvocht uit het gebied
rond de tumor zich verzamelt en gefilterd wordt. Als er
cellen van de tumor via de lymfkanalen zijn uitgezaaid,
dan worden die in de schildwachtklier gevonden. Is de
schildwachtklier vrij van kankercellen, dan zullen er ook
in de rest van de oksellymfklieren geen uitzaaiingen zijn.
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In dat geval wordt in het pathologisch rapport bij de
schildwachtklierprocedure aangegeven dat de uitslag
‘negatief’ is. Laat je hierdoor niet misleiden: dit is goed
nieuws. Als de uitslag positief is, als er dus wel tumorcellen zijn gevonden, worden vaak ook de andere okselklieren onderzocht en eventueel operatief verwijderd
(okselkliertoilet) of bestraald. Worden er maar weinig
tumorcellen gevonden, dan wordt vaak besloten om de
oksel met rust te laten of alleen te bestralen.
Resectiemarge
Ook de weggenomen tumor wordt door de patholoog
onderzocht. De eerdere diagnose wordt gecontroleerd
en de receptorstatus bepaald (als dit nog niet eerder
gedaan is, zie hierboven). Ook wordt heel precies de
grootte van de tumor gemeten. Je vindt die grootte in
millimeters of centimeters in het rapport terug.
Misschien wel het belangrijkste onderzoek dat de patholoog aan de tumor doet, betreft de vraag of er kankercellen in de borst kunnen zijn achtergebleven. Bij de
operatie snijdt de chirurg rond de tumor een extra rand
van gezond weefsel weg: de resectiemarge. Deze wordt
onderzocht op de aanwezigheid van tumorcellen. Er zijn
drie uitkomsten mogelijk:

Positief: er worden ruim tumorcellen in de resectiemarge
aangetroffen. Aanvullende chirurgie of radiotherapie is
meestal nodig, omdat de kans groot is dat er nog
tumorcellen in de borst zitten.
Negatief: de resectiemarge is vrij van tumorcellen,
aanvullende chirurgie is niet nodig.
Focaal uitbreiding in het snijvlak: een bespreekgeval.
De resectiemarge is net wel of net niet vrij van tumorcellen.
Meestal volstaat aanvullende radiotherapie met eventuele
aanpassing van de hoeveelheid bestraling voor een
optimale behandeling.

De patholoog beoordeelt
de groeisnelheid van de
tumor door het aantal
cellen te tellen dat zich
aan het delen was op het
moment dat een biopt
genomen werd
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Prof. dr. Paul J. van Diest is hoogleraar Pathologie en hoofd
afdeling Pathologie bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

TNM-schema
Als een soort samenvatting wordt in het pathologisch
rapport een TNM-schema opgenomen. Belangrijk is om
te weten dat in deze classificatie de T staat voor de primaire (oorspronkelijke) tumor; deze wordt geclassificeerd
op basis van grootte en receptorstatus. N staat voor de
status van de lymfklieren (‘nodes’) en M voor metastasen
(uitzaaiingen) op afstand, elders in het lichaam dus. Voor
een overzicht van de codes van dit schema zie
www.borstkanker.nl/het_pathologisch_rapport.
De TNM-classificatie levert belangrijke input voor de
bepaling van het stadium van de borstkanker. Dit stadium vind je echter niet in het pathologisch rapport,
omdat er ook informatie in verwerkt wordt die niet vanuit de pathologie komt. Voor meer informatie zie
www.borstkanker.nl/stadia_van_borstkanker.

Meer informatie
• Brochure Interpreteren van het pathologieverslag
(Roche Nederland en BVN) - www.borstkanker.nl/
interpreteren_pathologisch_rapport
• w ww.borstkanker.nl/pathologisch_rapport
• w ww.borstkanker.nl/pathologisch_rapport_na_behandeling
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partner van

Ik zie
vooral
Simone

‘Soms grap ik wel
eens dat ik sowieso
meer een billen- dan
een borstenman ben’

‘We hebben elkaar ontmoet via een gemeenschappelijke
kennis die Simone kende uit de taxi naar de VU voor bestralingen. Ons eerste contact verliep via Facebook en al
snel maakten we onze eerste afspraak. Ik heb Simone uitgenodigd om mee te gaan naar een kerstmarkt in Duitsland. Dat is gauw twee uur rijden, maar de tijd vloog voorbij. Daarna hebben we een vervolgafspraak gemaakt voor
een dagje Antwerpen. Zo leer je elkaar heel goed kennen.
Van onze gemeenschappelijke kennis wist ik dat Simone
borstkanker had gehad. Maar dat maakte me niet uit.
Vanaf het begin hadden we gewoon iets met elkaar. Ook
op seksueel gebied, ja. Het ging allemaal vrij snel.
Weliswaar heeft Simone een paar flinke littekens, maar dat
staat onze intimiteit niet in de weg. De operatie is goed
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 elukt en alles is mooi hersteld. Mijn lief ziet er fantastisch
g
uit. Bovendien grap ik wel eens tegen haar dat ik sowieso
meer een billen- dan een borstenman ben. Daar moet ze
dan wel om lachen. Het enige wat feitelijk herinnert aan
die periode is dat haar arm regelmatig dik wordt. De lymfklieren die de vochthuishouding reguleren, zijn weggehaald. Hierdoor moet ze vaak een steunkous dragen. In de
zomer is dat best vervelend. En natuurlijk merk ik wel eens
wat van onzekerheid in de periode dat Simone weer op
controle moet. Maar dan help ik haar er gewoon doorheen. Je zou kunnen zeggen dat wij elkaar hebben leren
kennen doordat Simone kanker had. Het heeft dus ook iets
moois opgeleverd! We staan allebei hartstikke positief in
het leven. En buiten dat; ik zie vooral Simone!’

Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto: Martijn de Vries

Simone Alblas en Rob van Leeuwen leerden elkaar twee jaar geleden
kennen. Op zich niets speciaals natuurlijk. Wél bijzonder is dat dit
vrijwel onmiddellijk gebeurde nadat Simone als gevolg van borstkanker
een reconstructie had ondergaan. Rob: ‘Als het klikt, dan telt die ziekte
gewoon niet mee.’
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B-trokken

Ik ben behoorlijk
van de big hugs
tegenwoordig
Tekst: Sara van Gorp ~ Foto’s: Eline Hensen

Dat alleen niet per se eenzaam is, gaat voor Sylvia Bennink
(55) zeker op. Ze is alleenstaand, maar heeft een groot
netwerk van dierbare vriendinnen en is close met haar broer
en zus. Samen met vriendin Herma Aalpol (62) vertelt ze over
de grote waarde van vriendschap en familie.

‘I

n het begin was het lastig voor mij om hulp te
vragen. Ik vond altijd: ik kan alles zelf en ik doe
alles zelf. Maar nu denk ik: ik hoef niet alles zelf.
Het begon ermee dat mensen me hulp gingen
aanbieden die ik eerst schoorvoetend aannam. Nu durf
ik dingen te vragen.’ Sinds Sylvia uitgezaaide borstkanker heeft, zijn klusjes die eerder een makkie waren nu
best een opgave. Maar met het netwerk van vele lieve
vriendinnen en met steun van haar broer en zus, is hulp
altijd naast de deur.
Plankalender op de deur
‘Vier jaar geleden ging bij Sylvia de knop om, ze accepteerde hulp. Dat was bijzonder om te zien’, vertelt
Herma. Sylvia kreeg toen haar eerste chemo’s en had
steun aan Chinese acupunctuur; Moxa-therapie. Er
waren zes punten op haar rug afgetekend en die moesten elke dag vijf minuten behandeld worden met een
warmtestick. In no-time had ze zeventien mensen bij
elkaar die dat deden. Herma: ‘Tot die tijd wilde Sylvia
nog alles zelf kunnen, maar vanaf dat moment liet ze
mensen toe. Ook buurvrouwen die ze alleen maar
kende van hallo op straat, maar die al wel wilden helpen.’ En dus hing er al snel een grote plankalender in
Sylvia’s knusse en verzorgde huisje in de historische
binnenstad van Zutphen.
Ook Herma hielp met de Moxa-therapie. Ze zijn al
twintig jaar vriendinnen. Destijds leerden Herma en
Sylvia elkaar kennen bij de atletiekvereniging en sindsdien spreken ze elke week af. Al toen Herma Sylvia
leerde kennen, was ze zo enthousiast en optimistisch.
Herma: ‘Die blijheid is er nog steeds en dat bewonder
ik enorm aan haar. Sylvia weet het leven te vieren.
Omdat Syl die levenslust zo sterk heeft, uitte ik mijn
eigen verdriet en mijn angst om haar te verliezen niet
zo. Dan dacht ik: Syl is zo flink en vrolijk, ik kan daar
niet over beginnen.’ Sylvia pakt Herma’s arm even vast,
vraagt of ze een zakdoekje wil. Herma verzucht: ‘Het
komt dan even dichtbij, hè.’ Waarna ze al gauw overgaan op een enthousiast verhaal over geocaching, de
nieuwe wandeltrend waarbij je pakketjes zoekt in het
landschap. Sylvia is er gek op: ‘Dikke pret!’

B van Borstkankervereniging Nederland

Sylvia en Herma zijn al twintig jaar vriendinnen.

Hou me vast
Sinds haar zeventiende leeft Sylvia op eigen houtje.
Heerlijk vindt ze het dat ze haar eigen plek heeft. ‘Ik
heb na mijn jeugd niet meer samengewoond en dat heb
ik nooit gemist, ook nu niet. Nu ik ziek ben, realiseer
ik me wel beter hoe belangrijk iedereen voor me is.
Emoties zijn niet mijn sterkste kant, zeker heftige emoties uitte ik nooit zo. Maar nu zeg ik tegen mensen dat
ik van ze hou. Weet je, we kunnen allemaal geen gedachten lezen, dus je moet dingen echt zeggen. Dat ben ik
aan het leren en dat geeft een goed gevoel.’ Herma valt
bij: ‘Toen je bij je vorige medicatie niet verder kon, voelden we allebei: dit is echt balen. Je had gehoopt dat je
er langer mee zou kunnen doen. Dan kom ik hier en dan
zitten we samen op de bank en pakken elkaar goed vast.
Soms geef jij het ook aan. Dan zeg je “hou me even goed
vast.”’ Sylvia: ‘Ja, ik ben behoorlijk van de big hugs
tegenwoordig.’
Als Sylvia naar de dokter gaat, vraagt ze als eerste haar
broer of zus om mee te gaan. Want: ‘Familie voelt toch
het dichtste bij, en ik wil niet dat de arts steeds ver-
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Herma: ‘Door
jouw enthousiaste
levensstijl kun je
moeilijk doseren’.

Christel is geen zorgelijk type.

schillende gezichten ziet.’ Met haar zus had Sylvia
altijd al veel contact, maar door haar ziekte is ook het
contact met haar broer closer geworden. ‘Lachen is het
als hij meegaat naar de chemo’s, en dan lunchen we
daarna gezellig samen. Dat houden we erin als die
chemo’s voorbij zijn.’ Ook haar drie neefjes en haar
nichtje zijn belangrijk voor Sylvia. “Olifantentante”
wordt ze door haar zus genoemd, omdat in de olifantenwereld de tante sterk beschermend is. Sylvia kan
nuchter vertellen over de vooruitzichten, maar toen ze
haar oudste neefje eerder dit jaar moest vertellen dat
ze niet wist of ze de jaarwisseling zou halen, was dat
een moeilijk moment.
Enthousiaste levensstijl
Sinds een jaar of vijftien heeft Sylvia een vriendinnengroep die zich steeds meer uitbreidt. Herma heeft het
zien gebeuren: ‘Het is mooi om te zien dat die vriendinnen ieder op een eigen manier iets toevoegen.’ Sylvia
begint stralend te vertellen over Ineke met wie ze elke
week schildert, Carla die haar meeneemt naar de breiclub, buurvrouwen Carla en Mariëlle die ze ook
’s nachts uit bed zou mogen bellen. En zo komen nog
veel meer namen voorbij. Het zijn vriendinnen die voor
een deel ook bij de HEMA-ontbijtclub horen; een steeds
groter wordende groep vriendinnen die Sylvia elke
woensdagochtend treft (zie achterpagina, red.).
Met zo’n groot netwerk zijn er veel gelegenheden om
op pad te gaan. Naar het Rijksmuseum, naar het bos,
eten bij vrienden. Sylvia huldigt het motto: ‘Vandaag is
het goed met me, dus vandaag doen we leuke dingen.
En hoe het morgen is, zien we dan wel weer.’ Soms is
het teveel. Dan heeft ze twee vreselijke dagen waarop
ze zo enorm moe is dat ze zelfs denkt: ‘Als dit het is,
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‘Hoe wil ik herinnerd worden?
Positief, enthousiast, lachend.
En dan hoop ik dat ze me heel
erg gaan missen’
Sylvia Bennink

dan hoeft het voor mij niet meer.’ Maar als die dagen
achter de rug zijn, pakt ze het enthousiasme weer op.
Een ander zou misschien bang zijn dat er weer van die
dagen komen. Sylvia niet, die denkt: dat hebben we
gehad en we gaan vrolijk voort. Wat ook meespeelt met
al die afspraken is dat Sylvia nee zeggen lastig vindt.
‘Zeggen dat het niet gaat, doe ik niet gauw. Ik luister
wel als Herma bijvoorbeeld zegt dat ik wat rustiger
moet doen. En tegen Herma kan ik ook wel zeggen dat
het even niet gaat.’ Herma vult aan: ‘Door jouw enthousiaste levensstijl kun je moeilijk doseren.’
Bij de pakken neerzitten is niets voor Sylvia. Als er iets
van een situatie te maken is, doet ze dat. Zo heeft ze
bijvoorbeeld mooie beha’s laten maken door een couturier die lingerie aanpast op je lichaam, dus ook als je één
borst hebt. Omdenken en het positieve in alles zien is een
sterke kant van haar die inspirerend is voor haar vriendinnen. Sylvia: ‘Ik kan wel gaan zitten sippen, maar daar
ben ik niet van. En ik vraag me ook af: “Hoe wil ik
herinnerd worden?” Positief, enthousiast, lachend. En
dan hoop ik dat ze me heel erg gaan missen.’

B Het blad over borstkanker

mannen met borstkanker

Putten uit
oerkrachten
Een schok. Ongeloof. Zoals iedereen
die de diagnose borstkanker krijgt,
schrok ook Nico Looij (64) zich
wezenloos. Tegelijkertijd ontwaakte in
hem een soort oerdrift. ‘Hierdoor laat
ik me niet kleinkrijgen. Ik ga vechten!’
Binnenkort ondergaat hij de tweede
van in totaal zes preventieve
chemokuren.

Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto: Anneke Hymmen

H

et begon afgelopen augustus met
een knobbeltje boven zijn tepel. Aanvankelijk dacht Nico aan de beet van
een of ander gek insect. Hij en zijn vrouw Joke
fietsen of wandelen graag door de prachtige natuur van hun geliefde woonomgeving
Twente. Maar na een week zat het ding er
nog. Toen liet Nico er toch maar eens naar kijken. Zijn huisarts vertrouwde het gezwel allesbehalve en stuurde hem meteen door naar de
mammapoli van het streekziekenhuis in Hengelo. Dankzij die alerte reactie kon Nico snel
behandeld worden.
Hoop
‘Dit moet eruit, was mijn eerste gedachte na
de onheilsboodschap. Daarna zorg ik met alles wat ik in me heb dat ik overleef. Joke dacht
er precies zo over. Haar steun maakte zoveel
krachten in me vrij!’ Met een vracht gerichte
informatie keerde Nico huiswaarts. Daarnaast
vond hij erg veel nuttige informatie op de websites van het KWF en Borstkankervereniging
Nederland. Blogs meed hij liever. ‘Die maken
je zieker dan je bent’, vindt Nico.
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Drie weken na het bezoek aan zijn huisarts
werd Nico’s borst operatief verwijderd. Ook
zijn schildwachtklier ging eruit. Het pathologisch rapport zag er prima uit. Zowel de klier
als de snijranden waren schoon. Wel wees
onderzoek uit dat Nico een weinig voorkomende soort borstkanker heeft waarover nog
onvoldoende data beschikbaar zijn. ‘Mijn oncoloog’, zegt Nico, ‘heeft daarom direct contact opgenomen met een specialist van het
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Die adviseerde een preventieve behandeling van zes
chemokuren en een aansluitende hormoonkuur van vijf jaar.’

Nico neemt nu ook deel aan een genetisch
onderzoek van het Radboud Ziekenhuis. ‘Ik wil
weten of ik erfelijk belast ben. Natuurlijk zijn
onze kinderen benieuwd naar de uitkomst.
Al was het maar om zelf preventief te kunnen
handelen. Ik ben een optimist. Er zijn nog zoveel positieve dingen die gaan komen...’

Meer informatie
• www.borstkanker.nl/mannen_en_borstkanker

Genetisch onderzoek
In oktober onderging Nico zijn eerste behandeling. Hoewel hij daarvan niet hondsberoerd
is geweest, was het ook geen pretje: ‘Maagzuur kreeg ik ervan en de hik. Gelukkig verdween dat na een paar dagen. Nu doe ik
weer wat ik wil. Natuurlijk weet ik nog niet hoe
het nu verder gaat en hoe ik me na de tweede, laat staan zesde behandeling voel. Maar
wie dan leeft, wie dan zorgt, niet?’

en www.borstkanker.nl/borstkanker_bij_mannen
• Of mail je vraag of reactie naar de expertgroep
Mannen van BVN op
info.mannen@borstkankervereniging.nl
De expertgroep zoekt nog nieuwe leden!
• Ook kun je bellen naar de polikliniek Mannen
met Borstkanker van het UMC Utrecht,
T 088 - 75 569 01
• www.brca.nl over erfelijkheid
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pink ribbon

Angst voor
terugkeer
onderzocht
De angst voor terugkeer
van borstkanker kan nog
vaak opduiken, soms lang
na de behandeling. Maar
waarom hebben sommige
overlevers meer last van die
zorgen dan anderen? Een
lopend onderzoek probeert
dit te achterhalen.
Tekst: Jac. Janssen
Foto: Suzanne Blanchard

‘H

(v.l.n.r.
Marieke Gielissen,
José Custers
en Judith Prins)
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et gaat om een universele angst
waarvoor nog weinig zorg bestaat.
Ons Damocles-onderzoek, gesteund
door Pink Ribbon, vraagt nu aandacht voor deze
angst die zoveel vrouwen ondervinden.’ Dit zegt
Judith Prins, hoogleraar en afdelingshoofd medische psychologie bij het Radboud Universitair
Medisch Centrum in Nijmegen. Doel van dit
onderzoek is uitzoeken welke factoren zorgen
voor een bovengemiddelde angst op terugkeer
van kanker. Wanneer dat duidelijk is, kan een
gerichte therapie ontwikkeld worden. Het onderzoek loopt nog dus definitieve conclusies zijn
nog niet bekend. Maar in haar praktijk komt
klinisch psychologe Prins deze angst bijna dagelijks tegen. ‘Een patiënt zei onlangs: “Als jij
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‘Veel patiënten ervaren de mogelijkheid
op terugkeer van borstkanker als een
zwaard van Damocles’
Marieke Gielissen

een paar dagen niet lekker bent dan denk je:
griepje, gaat wel weer over. Maar iemand die
kanker heeft gehad denkt: het zal toch niet waar
zijn dat die ziekte opnieuw de kop opsteekt?”’
Zwaard van Damocles meetbaar maken
Marieke Gielissen, senior onderzoekster psychosociale oncologie aan dezelfde universiteit,
nam het initiatief tot het onderzoek. Ze noemde
het naar het zwaard dat de mythische Damocles
boven het hoofd hing: ‘Zo ervaren veel patiënten
de mogelijkheid op terugkeer van borstkanker’,
zegt Gielissen. José Custers verzorgde als promovendus het literatuuronderzoek, waaruit blijkt
dat er weinig onderzoek is verricht naar deze
angst. Daarin brengt het drietal verandering.
De kunst is om de angst meetbaar te maken.
Bijvoorbeeld door te constateren wanneer hij
vooral de kop opsteekt. Hij blijkt vooral rond
controles te pieken; daarna ebt hij langzaam
weer weg. Het onderzoek startte met de
“Cancer Worry Scale” als meetinstrument. Deze
door de jaren heen verfijnde en door borstkankerpatiënten geteste en goedgekeurde lijst
bestaat inmiddels uit een set van acht vragen.
Prins: ‘We testten deze lijst onder plusminus
tweehonderd vrouwen die tussen de één en
tien jaar geleden zijn behandeld voor borstkanker. Opvallend is dat de angst blijkbaar niet
afneemt met de jaren. De vragenlijst hielp ons
vaststellen bij welke score de angst zo groot
wordt dat hij verlammend werkt.’
Bovengemiddelde angst
‘Bij dertig procent van de vrouwen die borstkanker hebben gehad, neemt deze angst zulke
vormen aan dat het hen hindert in hun deelname aan het maatschappelijk leven’, vertelt
Gielissen. ‘Wij proberen te beschrijven wat
maakt dat juist deze vrouwen bovengemiddeld
veel angsten ondervinden. Wie zijn die dertig
procent?’ Custers durft nog niet te zeggen of er
een verband is tussen de verhoogde angst en
de aard van de borstkanker of de vorm van
behandeling. ‘Wel valt uit de literatuur op te
maken dat hoe jonger de ex-patiënten zijn, des

B van Borstkankervereniging Nederland

te groter de kans op verhoogde angst is, met
name bij vrouwen die kinderen hebben’, meldt
Gielissen. Prins vult aan: ‘Op grond van de data
die we verzamelen onder de 452 deelnemers,
bekijken we onder meer: is er een relatie tussen
de mate van angst en het stadium, de prognose of de leeftijd waarop je de borstkanker
kreeg? En speelt bijvoorbeeld hormoontherapie
een rol? Wat zijn de triggers, en kan iemand
daarmee leren omgaan?’
Het onderzoek startte in juli 2012, sinds afgelopen april worden de deelnemers een jaar
lang gevolgd. Vanaf april 2014 kunnen de verzamelde data worden geanalyseerd. Daarmee
hopen de onderzoekers najaar 2014 klaar te
zijn. ‘Eerst is er inzicht vereist in de verbanden
en patronen die optreden bij mensen met de
verhoogde mate van angst. Een effectieve therapie is de volgende stap. Zo ver is het echter
nog niet. Ook al streven we altijd naar gerichte therapieën op basis van de onderzoeksresultaten, wetenschap werkt traag’, vertelt Prins.

Meer informatie en hulp
Alle bovenstaande onderzoeken
lopen nog, maar er is ook nu al hulp
verkrijgbaar voor wie daar behoefte
aan heeft.
• Praat erover met je huisarts en vraag
een verwijzing naar een
gespecialiseerde therapeut.
• Professionele psychosociale
hulpverleners vind je ook via
www.nvpo.nl (zoek op deskundigenbestand), www.lvmp.nl of
www.ipso.nl.
• O verweeg om het er met lotgenoten
over te hebben bijvoorbeeld in een
inloophuis (zie op www.ipso.nl), via de
ervaringslijn van BVN (030- 291 72 20)
of door zelf lotgenoten bij elkaar te
brengen in een B-actief bijeenkomst
(meer info op p. 43).

Aanvullende onderzoeken
Toch wordt al op meerderde fronten gewerkt
aan nieuw perspectief voor borstkankerpatiënten die last hebben van de terugkeerzorgen. Naast het Damocles-onderzoek loopt
er een Pink Ribbon-onderzoek aan het Helen
Dowling Instituut (HDI). Zij onderzoeken voor
welke doelgroep online zelfhulp helpt om de
angst voor terugkeer van kanker te verminderen. ‘De internettherapie die HDI op basis van
dit onderzoek wil ontwikkelen, is wellicht minder geschikt voor de mensen met bovengemiddelde angst die wij onderzoeken’, zegt Prins.
‘Zij kunnen ook baat hebben bij internettherapie, maar dan aangevuld met face-to-facegesprekken.’
Dat komt mooi uit, want in de komende jaren
wordt (met een KWF-subsidie) nog een nieuwe
behandeling onderzocht. In dat toekomstige
KWF-onderzoek wordt face-to-face-behandeling getoetst die de internettherapie van het
HDI kan aanvullen.

Stichting Pink Ribbon
financiert dit onderzoek
Stichting Pink Ribbon vraagt aandacht
voor borstkanker. Omdat iedere
borstkankerpatiënt de juiste
behandeling en optimale begeleiding
verdient, financiert Pink Ribbon
projecten en onderzoeken op het
gebied van behandeling, nazorg en
langetermijneffecten. Met als doel een
beter en langer leven voor de
borstkankerpatiënt.
De financiering van dit onderzoek
bedraagt € 149.622.
www.pinkribbon.nl/onderzoek
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B-jubeld

Pareltjes
In deze rubriek vind je iedere keer
mooie initiatieven en leuke spullen.
Bejubeld door de redactie of lezers.
Stuur je eigen pareltjes op naar
redactie@borstkanker.nl
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01
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03

06

Nu gratis
aan te
vragen

07

04

08

01. Klavertje vier. Koekjesvorm om je geluk een beetje af te dwingen. Onder meer bij www.koek-it.nl Vanaf € 1,12 02. Wie schrijft die blijft. Vooral
met deze pen met dichtregel van Tim Gladdines. Hij is er in tien kleuren. www.plint.nl, € 3,95 03. De Troostkoffer helpt ouders met kanker bij het
begeleiden van hun kinderen na de diagnose. De inhoud kan worden afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Ontwikkeld door verpleegkundig
specialist Lian Sweegers van Borstcentrum Maxima. Meer informatie bij Lian Sweegers, l.sweegers@mmc.nl 04. Robbin helpt. Robbin is een app met
oefeningen en inzichten die de veerkracht en mentale fitheid verhogen. Licht, inspirerend en versterkend. Voor smartphone en tablet ontwikkeld door
het Trimbos-Instituut. www.metrobbin.nl 05. "100% Suikervrij in 30 dagen" & "100% Suikervrij Basiskookboek" van Carola van Bemmelen. Voor
wie het met minder suiker wil proberen. Unieboek, € 19,99. 06. “Knobbelmonsters en ander gespuis” van Marleen Mutsaers. BVN geeft een aantal
exemplaren van dit mooie kinderboek gratis weg (we vragen wel € 2,60 verzendkosten). Zolang de voorraad strekt. Mail naar info@borstkanker.nl
07. “Conditie & Kracht”. Thuis werken aan je conditie na borstkanker? Ideaal bij slecht weer. Met dit boek van Bert Poelman en Aletta den Hartog
met veel fotovoorbeelden en uitleg in tekst gaat het lukken. www.uitgeverijboekscout.nl, € 14,95 08. Stichting Jong Borstkanker is de winnaar van de
Breast Friends Award 2013. Het initiatief is van Nessa Spillen en Joyce Bosman. De stichting geeft jonge vrouwen die informatie die alleen door andere
jonge vrouwen met borstkanker kan worden gegeven. www.jongborstkanker.nl
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09

11

10

12

tip!
13

14

15

09. Gelukkig nieuwjaar. Klein geluk – begin het jaar met deze sterretjes en de vonken spatten er vanaf. www.feestartikelen-shop.nl, € 10,95 10. Verras
jezelf. Abonneer je op een cadeauservice en ontvang iedere maand of kwartaal een pakje met allerlei verrassingen die een ander voor je kiest. Bijvoorbeeld
via www.goodiegoodness.nl of www.curated.nl 11. Verleidelijk stempel om echte brieven of pakjes mee te versieren. Je hoeft het niet letterlijk te nemen,
natuurlijk via www.zizoliving.nl, € 4,45 12. Stichting Mammarosa wil borstkanker onder allochtone vrouwen bespreekbaar maken. In Nederland
kunnen 800.000 vrouwen slecht, of niet (Nederlands) lezen. Daarom is er nu ook een Mammarosa-app waarmee dochters, nichtjes en buurvrouwen hun
oudere naasten kunnen helpen. www.mammarosa.nl, www.mammarosaamsterdam.nl 13. De film “Wakker in een boze droom” is een ode aan de
levenskunst en weerbaarheid van vrouwen. Zonder commentaar en van dichtbij ziet de kijker hoe borstkanker de levens van Sabrina, Vicky en Ingrid op
de kop zet. Vanaf 9 januari in de filmhuizen. Bekijk de trailer op www.youtu.be/IbaOkJkFSTE 14. Nog nooit zo heppie wakker geworden... als met deze
kussensloop met Joke van Leeuwens gedicht uit de serie 'Poëzie om te kussen'. www.plint.nl, € 15,00 15. “Het mevrouwtje op mijn schouder”.
Kinderboek van Yvette den Brok, de eerste columniste van B, over een meisje van 10 jaar met een lichamelijke handicap, dat haar weg zoekt in het leven.
Bekijk het manuscript en beslis of je een aandeel wilt kopen zodat het boek kan verschijnen. www.tenpages.com/manuscript/het_mevrouwtje_op_mijn_
schouder, vanaf € 5,00.
B van Borstkankervereniging Nederland
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Moe,
maar niet
moedeloos!
~
Eén op de vier kankerpatiënten is chronisch moe.
Plotseling ben je bekaf, ook zonder lichamelijke
inspanning of al direct na het opstaan. Slapen helpt
onvoldoende en herstel duurt vaak erg lang. De
gevolgen kunnen ingrijpend zijn: minder of niet meer
werken en (gedwongen) een aangepast sociaal leven.
Je kunt gelukkig wel iets doen aan intense moeheid,
waardoor de kwaliteit van leven vaak verbetert.
Tekst: Jozefien Haagen

Dit artikel is tot
stand gekomen met
medewerking van
dr. Marije van der Lee,
psychologe bij het
Helen Dowling Instituut.
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atuurlijk zorgen ziekte én behandeling voor een enorme
aanslag op lichaam en geest,
maar de precieze verklaring
voor chronische vermoeidheid
na (borst)kanker is nog niet gevonden. Dat
staat een oplossing echter niet in de weg. Op
verschillende websites kun je informatie vinden (zie kader) over het omgaan met vermoeidheid. Ook is het raadzaam om met de
huisarts in gesprek te gaan. Hij kan je verwijzen naar andere specialisten of programma’s
die je verder kunnen helpen bij vermoeidheid. En misschien heeft de moeheid wel een
andere lichamelijke oorzaak: een infectie,
bloedarmoede of een schildklieraandoening.
Die kan dan behandeld worden.
‘Maar soms spelen andere dingen mee,
waardoor de vermoeidheid niet over gaat’,
vertelt Marije van der Lee. ‘Wanneer je snel
weer de oude wilt zijn, ga je mogelijk voortdurend je grenzen over. Daardoor bouw je
onvoldoende reserves op. Ook onverwerkte
emoties kunnen energie kosten. Of je con
ditie is nog niet genoeg opgebouwd na de
slopende behandelingen. Een verstoring
van het slaap-waak ritme en opvliegers werken eveneens vermoeidheid in de hand.’
In dit soort situaties zijn andere stappen
nodig. Voor de een is dat sport en beweging,
voor de ander lotgenotencontact en voor een
derde professionele hulp. Het revalidatie
programma Herstel & Balans bijvoorbeeld
biedt in de periode direct na de behandeling
een combinatie van beweging, themabijeenkomsten, informatie en lotgenotencontact.
Dat het helpt, is door onderzoek aangetoond. Datzelfde geldt voor cognitieve
gedragstherapie, individuele psychotherapie
gericht op het gedrag en de gedachten ten
aanzien van ernstige vermoeidheid tijdens en
na kanker. Het is wel een vrij intensief en
langdurig traject. Uit onderzoek blijkt dat
driekwart van de mensen die in aanmerking
komen voor cognitieve therapie en in staat
zijn de therapie af te maken, daar echt mee
worden geholpen.
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Aandachtgerichte cognitieve therapie (MBCT,
gebaseerd op mindfulness) is misschien toegankelijker en eveneens ondersteunend. Op
veel locaties worden cursussen aangeboden.
Ook via internet. Dat is handig voor wie niet
wil of kan reizen en zelf het tijdstip van de begeleiding wil bepalen. Mensen die meededen
aan de online therapie van het Helen Dowling
Instituut waren positief over de begeleiding
die ze van hun ‘digitale therapeut’ kregen.
De moeheid nam sterk af en de meesten gaven aan dat ze beter met de klachten konden
omgaan. Eén deelnemer verwoordde dat zo:
‘Had ik deze therapie maar eerder gedaan.
Dat had mij heel wat narigheid bespaard. Ik
voel me nu veel minder moe en als ik het
ben, kan ik er veel beter mee omgaan.’

Een kleine workout
• Erken dat je last hebt van vermoeidheid.
• Wees duidelijk naar mensen in je omgeving

zodat die rekening kunnen houden met
jouw vermoeidheid.
• Richt je op gedachten die je verder helpen

(‘ik mag hulp vragen’).
• Bewaak je grenzen en pleeg geen roofbouw.

Je mag keuzes maken.
• Houd een regelmatig slaap-waakritme aan.
• Wissel inspanning bewust af met rust.
• Zoek naar verbeteringen, verleg stap voor

stap je grens.
• Blijf lichamelijk actief en kies een vorm van

bewegen die bij je past.

Meer informatie?
• Ervaringsdeskundigen van BVN helpen je verder via

info.vermoeidheid@borstkanker.nl
• Digitale nieuwsbrief Special ‘Late Gevolgen van Borstkanker’ van

BVN, je kunt je aanmelden op
www.borstkanker.nl/aanmelden_afmelden
• Brochure ‘Vermoeidheid na kanker’, www.kwfkankerbestrijding.nl
• Informatie over de internettraining van het HDI,

www.mindermoebijkanker.nl
informatie en cognitieve gedragstherapie, T 024 361 00 30

Meedoen aan onderzoek
‘Fitter na kanker’?

nkcv@umcn.nl

De ervaringen met online therapie

•  Het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid geeft

• Een combinatie van beweging, informatie en lotgenotencontact,

www.herstelenbalans.nl
• Op zoek naar psychosociale hulp? Kijk op www.nvpo.nl,

www.lvmp.nl of www.ipso.nl
• Boek ‘Een lichaam van lood’, via www.mariahendriks.nl

gericht op chronische vermoeidheid
zijn veelbelovend. Therapeut en
wetenschappelijk onderzoeker Marije
van der Lee van het Helen Dowling
Instituut doet een vierjarig onderzoek

Tip: Kies je voor een cursus of therapie, informeer dan van

naar deze behandelmethode. Ze zoekt

tevoren bij de zorgverzekeraar naar de mogelijke vergoeding.
Die verschilt per training.

nog mensen die mee willen doen.
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BVN-project

Nieuw bestuur BVN:

voortvarend
& enthousiast
Tekst: Lilian Rippe - Foto: Jonas Löllmann

Leden van BVN kozen op zaterdag
2 november een nieuw bestuur. Als
het aan de nieuwe bestuursleden
ligt, is BVN over vijf jaar flink
gegroeid en is ze een nog krachtiger
gesprekspartner voor de spelers in
het borstkankerveld. Dit zijn ze!

Monique

Monique van Orden
Is getrouwd, heeft een dochter
en een zoon en woont in Bergen aan
Zee ~ Werkt als directeur Longkanker
Informatie Centrum ~ Houdt van zon,
zee en zand

Waarom wil je in het bestuur actief zijn?
‘Er gaan veel dingen goed bij BVN. Op bestuursniveau zet ik me
graag in voor wat nog verbeterd kan worden.‘
Wat wordt jouw bijdrage aan BVN?
‘Adviseur communicatie. Samenwerking realiseren op alle
niveaus en zorgen dat alle borstkankerpatiënten zich thuis
voelen bij BVN.‘  
BVN over vijf jaar als het aan jou ligt?
‘Het ledental is gegroeid. BVN heeft nog meer aandacht voor
erfelijk belasten en ondersteunt vrijwilligers optimaal. De
communicatie tussen spelers in het borstkankerveld, ziekenhuizen en BVN loopt gesmeerd. BVN zit bovenop het nieuws en is
proactief in de pers.‘
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Marlies

Marlies van der Kruijssen, voorzitter
Woont in Schalkhaar, is getrouwd en heeft
drie dochters en twee kleindochters ~
Werkt als directeur (vrijwilliger) bij de
SESAM Academie ~ Houdt van (moes)
tuinieren, oppassen op de kleinkinderen,
vrijwilligerswerk, lezen en reizen

Waarom wil je in het bestuur actief zijn?
‘Ik blijf graag betrokken bij de samenleving. BVN krijgt een flinke
dosis werk- en levenservaring erbij.‘
Wat wordt jouw bijdrage aan BVN?
‘Voorzitten. Ik maak daarbij gebruik van de aanwezige
expertise. En van de motivatie van actieve leden. Een voorzitter
moet niet te veel zelf bepalen maar ervoor zorgen dat je met z’n
allen goede besluiten neemt.‘
BVN over vijf jaar als het aan jou ligt?
‘BVN krijgt een tien voor de dienstverlening: informatie,
lotgenotencontacten, begeleiding, ondersteuning en verwijzing.
En een acht voor de relatie met externe partners.‘

Rex

Rex Kanters
Is getrouwd, heeft twee zonen en woont
in Apeldoorn ~ Werkt als zelfstandig
adviseur ~ Houdt van musiceren (piano,
gitaar), wetenschap volgen, lezen,
wandelen en reizen

Waarom wil je in het bestuur actief zijn?
‘Omdat mijn vrouw borstkanker had, heb ik van dichtbij
meegemaakt welke impact deze ziekte heeft. Ik vind het
maatschappelijk relevant en eervol mijn kennis en kunde te kunnen inzetten voor BVN.‘
Wat wordt jouw bijdrage aan BVN?
‘Ik heb een financiële achtergrond en probeer de financiële kant
van BVN in goede banen te leiden.‘
BVN over vijf jaar als het aan jou ligt?
‘Dan is het ledental fors gegroeid en hebben we met elkaar een
interactieplatform gecreëerd, waarbij we de mening kennen
van zowel online leden als niet-online leden.‘
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BVN-project

Sanne

Sanne van Soelen
Is getrouwd, heeft geen kinderen en
woont in Hoogland ~ Werkt als strategisch beleidsadviseur ~ Houdt van lezen
(van alles), fietsen (hard), tennissen
(tegenwoordig met links) en lekker eten

Waarom wil je in het bestuur actief zijn?
‘BVN heeft als patiëntenvereniging een belangrijke positie
verworven naast zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Om die
positie te benutten en de richting voor optimale zorg te bepalen
moet er voldoende borstkankerspecifieke kennis zijn in het bestuur.‘

Ellen

Ellen Verschuur-van der Voort
Is getrouwd, heeft twee zonen, een dochter
en zes kleinkinderen en woont in Bloemendaal ~ Werkt als advocaat en mediator ~
Houdt van viool spelen in het Haarlems
Amateur Symfonie Orkest en zwemmen

Waarom wil je in het bestuur actief zijn?
‘Om mee te werken aan de optimalisering van de borst
kankerzorg.‘

Wat wordt jouw bijdrage aan BVN?
‘Ik wil graag aansturen op optimale zorg en keuzemogelijk
heden.‘

Wat wordt jouw bijdrage aan BVN?
‘Zorgen voor optimale borstkankerzorg die voor iedere patiënt
bereikbaar is in speciale borstkankerklinieken/-units. En zorgen
dat patiënten kunnen kiezen voor een op maat gesneden
behandeling.‘

BVN over vijf jaar als het aan jou ligt?
‘BVN is gericht op verbetering van kwaliteit van leven en het
voorkomen van overbehandeling en restschade. Restschade
moet bij behandelvoorstellen worden meegewogen en late
effecten moeten standaard worden geïnventariseerd.‘

BVN over vijf jaar als het aan jou ligt?
‘BVN is dé organisatie waar patiënten en hun naasten naartoe gaan
voor informatie en ondersteuning. Stakeholders in de arena van de
borstkankerzorg beschouwen BVN als hun gesprekspartner in de
ontwikkeling van borstkankerpreventie en -behandeling.‘

Liesbeth

Liesbeth Verheggen
Woont samen, heeft een zoon en een
dochter en woont in Diemen ~ Werkt als lid
dagelijks bestuur Algemene Onderwijsbond
~ Houdt van koken, wandelen, vogels
kijken en in vakanties lezen en luieren

AnneLoes

AnneLoes van Staa
Is getrouwd, heeft een zoon, een
dochter en twee stiefzonen en woont in
Hekelingen ~ Werkt als universitair
docent en lector ~ Houdt van klassieke
concerten bezoeken en lezen

Waarom wil je in het bestuur actief zijn?
‘Ziekenhuizen moeten de diversiteit aan ervaringen van
patiënten en hun omgeving serieus nemen. Daar wil ik iets
in betekenen.‘

Waarom wil je in het bestuur actief zijn?
‘Ik heb BVN de afgelopen zes jaar een enorme kwaliteitsslag
zien maken. Dat maakt me enthousiast om me in te zetten voor
een verdere groei en bloei van BVN.”

Wat wordt jouw bijdrage aan BVN?
‘Mijn positieve ervaring inbrengen. Ik ben een goede
netwerker en teamspeler. Altijd op zoek naar waar we
elkaar kunnen vinden.‘

Wat wordt jouw bijdrage aan BVN?
‘Een brug slaan naar de andere spelers in het borstkankerveld.
Partnerschap tussen professionals en patiënten is dé weg voor
(nog) betere borstkankerzorg in de toekomst.‘

BVN over vijf jaar als het aan jou ligt?
‘Het ledental van BVN is gegroeid en haar bekendheid
toegenomen, wat haar een sterke positie geeft. BVN is krachtig
door samenwerking met andere organisaties die zich met
dezelfde thematiek bezighouden.‘

BVN over vijf jaar als het aan jou ligt?
‘Een grote, sterke patiëntenorganisatie waar overheid en
professionals niet omheen kunnen.‘

Heb je vragen of opmerkingen voor de bestuursleden,
mail ze dan naar info@borstkanker.nl

B van Borstkankervereniging Nederland
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B-proefd

Chemotherapie
goed verdragen
door oudere
patiënt
Tekst: Jac. Janssen – Foto: Anneke Hymmen

Oudere borstkankerpatiënten zijn
maar zelden doel van wetenschappelijk onderzoek, terwijl het
gaat om een groeiende groep.
De OMEGA-studie is de eerste die
in Nederland een specifiek aspect
onderzoekt van borstkankerzorg
voor deze 65-plussers.
Deze studie van de Borstkanker Onderzoeksgroep Nederland (BOOG) onderzoekt ouderen met uitgezaaide
borstkanker. Hoewel bij deze groep de behandeling niet
gericht is op genezing, is de onderzoeksvraag: hoe goed
werkt de chemotherapie? En verdragen deze oudere
patiënten de chemotherapie gemakkelijker in de vorm
van tabletten (het middel capecitabine) of juist toegediend via een infuus (liposomale doxorubicine)? Het
onderzoek richt zich bovendien op de kwaliteit van
leven bij de toepassing van chemotherapie bij deze groep
en onderzoekt de waarde van vragenlijsten bij het vaststellen van die kwaliteit van leven.
‘De ouderen reageren in het algemeen goed op de inzet
van chemotherapie, beter dan werd verwacht.’ Dat constateert hoofdonderzoeker Caroline Smorenburg, internist-oncoloog aan het Medisch Centrum Alkmaar
(vanaf november 2013 aan het Antoni van Leeuwenhoek). Ze schrijft dit deels toe aan het feit dat steeds
meer mensen fitter oud worden en dus fitter de behandeling in gaan. Haar conclusie geldt met name voor de
leeftijdscategorie van 65 tot pakweg 80; daarboven
blijkt het lastig om de kuur af te maken. Comorbiditeit
(de combinatie met bijvoorbeeld ouderdomsziekten
zoals dementie en hart- en vaatziekten) en lichamelijke
veroudering spelen deze patiënten parten, waardoor ze
te zwak zijn om de kuur af te maken of overlijden.
Heeft behandeling met chemotherapie op oudere leeftijd
nog wel zin? ‘Die vraag kun je, nog meer dan bij de
gemiddelde borstkankerpatiënt, alleen individueel be-
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antwoorden’, zegt Smorenburg. ‘Je wilt deze ouderen
niet overbehandelen. Anderzijds wil je mensen die nog
redelijk fit zijn met borstkanker ook niet onderbehandelen. Negen van de tien deelnemers aan het onderzoek
zijn gestorven aan de gevolgen van borstkanker en niet
aan andere ziekten of ouderdom.’
De levensverwachting én de kwaliteit van leven, ook in
relatie tot andere ziekten, spelen een rol bij de vraag
naar de zin van de behandeling. Om de invloed van
deze factoren te onderzoeken, vulden de patiënten vóór,
tijdens en (zo mogelijk) na de behandeling een vragenlijst in.

Infuus of tablet
De uitkomsten daarvan worden nog geanalyseerd. Intussen kan Smorenburg al wel uitsluitsel geven over de
keus tussen infuus of tabletten. ‘We zagen weinig verschillen tussen infuus- en tabletgebruikers. Het infuus
gaf iets meer kans op slijmvliesontstekingen en ook iets
meer haaruitval.’ Dat verschil ligt overigens aan het
middel, niet aan de methode van toedienen.
Het beoogde aantal deelnemers voor het onderzoek werd
niet behaald (zie kader). ‘Veel mogelijke kandidaten
zeiden vooraf: “Geef mij maar tabletten”. Een duidelijk
ervaringsfeit. Een pil lijkt ook patiëntvriendelijker dan
een infuus. Daar staat echter een risico tegenover. Omdat oudere patiënten vaak méér medicijnen slikken, is
het niet vanzelfsprekend dat dit – thuis, zonder begeleiding – altijd op de juiste manier gebeurt.’
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De levensverwachting én de kwaliteit
van leven, ook in relatie tot andere
ziekten, spelen een rol bij de vraag naar
de zin van de behandeling.

OMEGA 1-studie 

Caroline Smorenburg,
internist-oncoloog aan het
Antoni van Leeuwenhoek en
hoofdonderzoeker van de
OMEGA-studie.

De twee onderzoeksgroepen vertoonden amper verschillen wat betreft ernstige bijwerkingen. Ook de
bijwerkingen zelf vielen mee. Voor de oudere borstkankerpatiënt mag de conclusie luiden dat behandeling
met chemotherapie haalbaar is, goed te doen wat betreft
bijwerkingen, en veilig – mits men jonger is dan 80.
Caroline Smorenburg: ‘Zonder een absolute leeftijdsgrens te trekken ligt daar tegenwoordig ongeveer de
grens voor de haalbaarheid en de zin van chemotherapie. Daarboven moet men heel voorzichtig zijn, gezien
de grote kans op bijwerkingen en de kwetsbaarheid
van patiënten.’

Meer informatie
• In deze rubriek vertellen artsen en patiënten over

het hoe en waarom van onderzoek. Overweeg je
ook mee te doen met een trial? De volgende websites
geven informatie over lopende onderzoeken
www.boogstudycenter.nl
www.kankeronderzoek.info
• Kijk op www.b-bewust.nl voor de checklist

en film ‘Ouderen en borstkanker’

De OMEGA 1-studie liep van april 2007 tot augustus
2011. De helft van de deelnemers kreeg
chemotherapie per infuus, de andere helft tabletten.
Er werkten 25 Nederlandse ziekenhuizen mee.
De studie werd voortijdig afgesloten – met 78 in
plaats van de beoogde 154 deelnemers – omdat er
niet voldoende deelnemers chemotherapie via een
infuus wilden krijgen en omdat relatief veel
deelnemers voor het einde van de studie overleden.
Smorenburg is desondanks redelijk tevreden. ‘Al is de
waarde van de uitkomst hierdoor minder, toch is dit
internationaal pas de derde gerandomiseerde
studie* over deze leeftijdsgroep en dus alleen
daarom al erg waardevol.’
Vervolgstudie
Inmiddels wordt gezocht naar financiering voor een
vervolgstudie: ‘Hoe gaat het als je de arts en de
oudere patiënt de vrijheid biedt zelf een vorm van
chemotherapie te kiezen? Tevens onderzoeken we de
meerwaarde van de deskundigheid van een arts die
is gespecialiseerd in behandeling van de kwetsbare
oudere patiënt (geriater) in het behandeltraject. Deze
kan immers eerder een bijkomende klacht, zoals
depressie of ondervoeding constateren, en die
misschien helpen verminderen.’ Geriatrische
vragenlijsten kunnen bijkomende problemen meestal
wel vaststellen, maar zelden voorziet het protocol in
een gestructureerde vervolgstap om ze
daadwerkelijk aan te pakken. Dat verandert als een
geriater bij de behandeling wordt betrokken.
Smorenburg ziet dat oncologen en geriaters in
sommige ziekenhuizen al samenwerken. Ook worden
er soms al gezamenlijke symposia georganiseerd
over de behandeling van ouderen met kanker.


* Bij een gerandomiseerde studie wordt de te testen
behandeling uitgevoerd bij een testgroep en vergeleken met een

• Wil je je als arts of patiënt opgeven voor de rubriek

mail dan naar redactie@borstkankervereniging.nl
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controlegroep; dat is een vergelijkbare groep proefpersonen met
dezelfde klacht, die met een ander middel wordt behandeld.
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xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
B-hulpzaam

I.
Feiten & cijfers

feiten & cijfers
Werken en
Kanker

40.000

werknemers krijgen per jaar
de diagnose kanker, daarvan
hebben er 8.000 borstkanker

Steeds meer mensen krijgen (borst)kanker, de
ziekte wordt beter behandelbaar en we moeten
steeds langer doorwerken. Redenen genoeg om
een aantal feiten en cijfers over (borst)kanker en
werk op een rij te zetten. Ter informatie en ter
herkenning.

2,6%

Borstkanker en werk - wat is jouw ervaring?
BVN vroeg op www.b-force.nl naar de ervaringen
met borstkanker en werk. Van iedereen die de
vraag beantwoordde gaf 70% aan behoefte te
hebben aan enige vorm ven begeleiding bij
verzuim en werk. Bekijk de volledige resultaten op
www.borstkanker.nl/bforce_werk

van de werkende vrouwen
heeft te maken gehad met
de diagnose kanker

#4

Als je twijfelt wat je aankunt en wat niet, of worstelt met wat
je wilt op het gebied van werk, praat erover met je werkgever
en/of zoek hulp bij een re-integratiecoach en/of andere
professionele hulpverlener.
• www.borstkanker.nl/werk_en_leven
• www.careforcancer.nl
• www.dosomegood.nl
• www.kankerenwerk.nl
• www.opuce.nl
• www.re-turn.nl
• www.stapnu.nl



Academisch Medisch Centrum, Polikliniek Mens en Arbeid
020 - 566 38 01
mensenarbeid@amc.nl



N KI-AvL Polikliniek Werk en Borstkanker
020 - 512 26 50 (ma en woe),
poliwerkenborstkanker@nki.nl
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Illustratie: Van Lennep ~ Bronnen: Oncoline.nl, Cijfersoverkanker.nl (beide IKNL), Blauwdruk Kanker en Werk NVAB,
kankerenwerk.nl (NFK), Wet Verbetering Poortwachter, NIVEL, www.B-force.nl, www.ArboNed.nl

Meer informatie en advies

Borstkanker staat op nummer 4
in de top 5 van meest
voorkomende kankersoorten in
de beroepsbevolking

40%

Werkloosheid onder mensen
met kanker is 40% hoger dan in
de gezonde beroepsbevolking

1,3%

van de werkende mannen
heeft te maken gehad met
de diagnose kanker

64%

van de werknemers met borstkanker
werkt na 18 maanden weer

386,1 dagen

is de gemiddelde verzuimduur bij
borstkanker

Bijna alle mensen met/na kanker ervaren
belemmeringen bij het werk door vermoeidheid

B Het
Het blad over borstkanker
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xxx

II.
Beleid, wetgeving,
procedures

III.
Kansen en ontwikkelingen

3.000

Het UWV behandelt jaarlijks 4.500
aanvragen voor WIA-uitkeringen
(= uitkering die je ontvangt als je
door ziekte langdurig niet of
minder kunt werken) van mensen
met kanker, daarvan worden er
3.000 toegekend

75%

Tijdens de behandelingen stopt
bijna 75% van de
kankerpatiënten (tijdelijk) met
werken

werkrelatie

Een goede werkrelatie, contact
met de werkvloer en kennis van
wet- en regelgeving zorgen dat
een werknemer sneller zijn werk
kan hervatten

50%

Werkgever en werknemer zijn
samen verantwoordelijk voor de
omgang met verzuim
en re-integratie

ondersteuning

advies

De bedrijfsarts oordeelt over het
werkvermogen en adviseert daarna
werkgever en werknemer

ontslaan

Gedurende de eerste 2 jaar mag
je niet vanwege ziekte worden
ontslagen

Tijdelijke contracten worden bij verzuim
door kanker zelden verlengd

B van Borstkankervereniging Nederland

Ondersteuning vanuit het werk,
vroegtijdige begeleiding en advies
van de bedrijfsarts en/of andere
professional ondersteunen een
voorspoedige terugkeer naar het
werk na kanker

zelfstandigheid

Mensen met borstkanker vinden
terugkeer naar werk en het
behouden van economische
zelfstandigheid belangrijk

werknemers

Het aantal werknemers met
kanker dat na behandeling voor
kanker terugkeert op de
werkvloer zal in de toekomst
sterk stijgen

werken

Steeds vaker werken mensen
met kanker tussen hun
behandelingen door

Werken bij kanker wordt door veel
patiënten als (zeer) belangrijk ervaren:
het geeft afleiding, afwisseling, structuur,
contacten, voldoening
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B-handeling

Triplenegatieve
borstkanker
Wat is het? Welke behandelingen zijn er?
Wat zijn de vooruitzichten? En welk onderzoek wordt
er gedaan naar specifiekere behandelingen?

Tekst: Martine de Wijs
Dit artikel kwam tot stand met medewerking van
Sabine Linn en Gabe Sonke. Prof. dr. Sabine Linn is
hoogleraar Translationele Oncologie met speciale
aandacht voor borstkanker en internist-oncoloog
in het Antoni van Leeuwenhoek. Dr. Gabe Sonke is
internist-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek.
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Vroeger dacht men dat borstkanker
één soort kanker was. Inmiddels
weten we dat borstkanker in verschillende variaties voorkomt. Een heel
specifieke en minder bekende vorm
is triple-negatieve borstkanker. In dit
artikel lees je over de kenmerken,
welke behandelingen er zijn en welk
onderzoek wordt gedaan om de
behandeling te verbeteren.

B Het blad over borstkanker

O

m een indeling in varianten van borstkanker te maken, wordt gekeken naar de aanwezigheid van
drie receptoren in of op de tumorcel: oestrogeenreceptoren, progesteronreceptoren en HER2-receptoren. Receptoren zijn eiwitten die betrokken zijn bij de groei
van borstkanker en zijn ook een belangrijk aangrijpingspunt
voor effectieve behandelingen. Bij triple-negatieve borstkanker
ontbreken deze drie receptoren, vandaar de naam
triple-negatief. Behandeling met medicijnen die hierop inspelen, heeft dus geen zin. Triple-negatieve borstkanker komt voor
bij vijftien tot twintig procent van alle borstkankerpatiënten en
relatief vaak bij jonge vrouwen. Triple-negatieve borstkanker
komt ook relatief vaak voor bij Afro-Amerikaanse vrouwen.

Kenmerken
Een triple-negatieve tumor groeit vaak snel. Als we kijken
naar de agressiviteit van de tumor, dan heeft ongeveer tachtig procent van de triple-negatieve tumoren ongunstige kenmerken (graad 3).1 Bij dit type borstkanker komt opvallend
minder vaak uitzaaiing naar de lymfklier voor, maar net als
de andere vormen van borstkanker kan triple-negatieve
borstkanker uitzaaien naar andere organen, zoals de lever
en de longen. De tijdsspanne tussen het ontstaan van de tumor en het moment van uitzaaiingen is bij een triple-negatieve tumor korter dan bij de andere vormen van borstkanker
vanwege het agressieve karakter. Twintig tot dertig procent
van de patiënten met triple-negatieve borstkanker heeft een
erfelijke aanleg, veelal een mutatie in een van de twee
BRCA-genen. Bij een BRCA1-mutatie is de tumor meestal
triple-negatief. Bij een BRCA2-mutatie komt minder triplenegatieve borstkanker voor.
Behandeling
Omdat bij triple-negatieve borstkanker de hormoonreceptoren en een HER2-receptor ontbreken, hebben hormoontherapie en middelen die aangrijpen op de HER2-receptor geen
effect. De standaardbehandeling van triple-negatieve borstkanker bestaat uit een operatie en, indien nodig, chemotherapie en bestraling. Chemotherapie wordt sneller geadviseerd bij triple-negatieve tumoren en HER2-positieve tumoren
dan bij hormoonreceptor-positieve en HER2-negatieve tumoren. Bij een triple-negatieve tumor met uitzaaiingen in de okselklier is het advies altijd chemotherapie.
Verder zijn de grootte van de tumor, de gradering, de leeftijd
en de conditie van de patiënt bepalend bij de keuze om chemotherapie te geven.
Tegenwoordig wordt chemotherapie vaker dan voorheen
voorafgaand aan de operatie gegeven (neoadjuvant). Met
name wanneer een tumor te groot is om borstsparend te
opereren, terwijl dat wel de wens is van de patiënt, is neoad-

B van Borstkankervereniging Nederland

Er lopen op dit moment in
Nederland verschillende onderzoeken om meer te begrijpen
van triple-negatieve borstkanker

juvante chemotherapie een goede mogelijkheid. Bovendien
kan dan het effect van de chemotherapie op de tumor beter
worden beoordeeld. Als de tumor kleiner wordt, dan is dat
een teken dat de chemotherapie aanslaat. Zo niet, dan kan
voor een andere vorm van chemotherapie worden gekozen.
De standaardchemotherapie bij triple-negatieve borstkanker
bestaat uit een combinatie van drie middelen: adriamycine (of
epi-adriamycine), cyclofosfamide en paclitaxel of docetaxel.
Vooruitzichten
Als triple-negatieve borstkanker uitzaait naar andere organen, gebeurt dit vaak binnen een paar jaar, omdat de cellen zo snel delen. Hormoongevoelige tumorcellen hebben
de mogelijkheid om zich in slapende toestand op te houden in het lichaam en pas na vele jaren weer actief te worden. Triple-negatieve tumorcellen doen dit bijna nooit.
Triple-negatieve tumoren hebben daardoor in vergelijking
tot de andere borstkankervormen tot ongeveer zeven jaar
na de diagnose een slechte prognose, maar als er na zeven jaar nog steeds geen uitzaaiingen zijn, is de patiënt
vrijwel zeker genezen. Wetenschappelijk onderzoek moet
uitwijzen of de tumoren zonder uitzaaiing genetisch anders zijn dan de tumoren die wel uitzaaien.
Wetenschappelijk onderzoek
Juist om meer te begrijpen van triple-negatieve borstkanker
en triple-negatieve borstkanker specifieker te kunnen behandelen, worden op dit moment in Nederland verschillende onderzoeken gedaan. De behandelend arts bekijkt of een
patiënt aan alle voorwaarden voldoet om aan een van de onderstaande studies deel te nemen of verwijst zo nodig door
naar een ziekenhuis waar het onderzoek wordt uitgevoerd.
Bovendien is er naast aandacht voor geïndividualiseerde behandeling, ook steeds meer oog voor geïndividualiseerde

1
Graad 1: de
tumorcellen lijken
sterk op gezonde
cellen en groeien
over het algemeen
langzaam.
Graad 2: de
tumorcellen lijken
niet op gezonde
cellen, groeien
meestal sneller en
hebben de neiging
aan elkaar te
plakken.
Graad 3: de
cellen hebben
ongebruikelijke
vormen en plakken
aan elkaar. Ze
groeien gewoonlijk
sneller dan
normale cellen.
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Triple-negatieve borstkanker
komt voor bij vijftien tot
twintig procent van alle
borstkankerpatiënten

follow-up na de behandeling. Dus nazorg die per tumor en per
patiënt aangepast wordt. Al is het zo ver nog niet.
TNM-studie – gebruik maken van een zwakke plek (HRD)
Bij ongeveer de helft van de triple-negatieve borstkankertumoren werkt een bepaald DNA-reparatiemechanisme niet;
dat mechanisme heet homologe recombinatie. Dan is er
sprake van homologe recombinatiedeficiëntie, HRD. De tumorcellen kunnen dan een dubbelstrengs DNA-breuk niet
repareren; dat is mogelijk een aangrijpingspunt voor behandeling. De TNM-studie (Neo Adjuvant Chemotherapy in Triple
Negative Breast Cancer) kijkt of aan de standaardchemotherapie andere chemotherapie kan worden toegevoegd bij
patiënten bij wie sprake is van HRD. Dat wordt getest op basis van een biopt van de tumor. De deelnemers worden voor
de operatie behandeld met chemotherapie (neo-adjuvant).
Er wordt gestart met drie kuren standaard-chemotherapie.
Van de patiënten bij wie blijkt dat het DNA-reparatiemechanisme niet werkt (patiënten met HRD), krijgt de helft nog drie
kuren standaard chemotherapie en de andere helft krijgt
hoge dosis chemotherapie. De hoge dosis chemotherapie is
een combinatie van cyclofosfamide, carboplatine en thiotepa. Carboplatine bindt zich aan het DNA in de cellen, die zich
hierdoor niet meer kunnen delen. Een triple-negatieve tumor
met HRD is extreem gevoelig voor zo’n platinumbevattende
therapie. Thiotepa wordt in hoge dosis gebruikt om de tumorcellen die zichzelf niet kunnen herstellen extra aan te
pakken. De studie moet uitwijzen of de genezingskansen
hiermee worden verbeterd. Na de hoge dosis chemotherapie vindt voor een beter herstel een stamceltransplantatie
plaats om stamcellen, die door de chemotherapie zijn vernietigd, te vervangen door gezonde cellen.
Patiënten zonder HRD gaan door met standaard-chemotherapie, waarbij nog de werking tussen twee verschillende
soorten standaard chemotherapie wordt vergeleken. Deze
studie wordt gecoördineerd vanuit het Antoni van Leeuwenhoek in samenwerking met tien centra in Nederland.
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Triple-negatieve
borstkanker in het kort
• Bij triple-negatieve borstkanker ontbreken de drie bekende
receptoren: de oestrogeenreceptor, de progesteronreceptor
en de HER2-receptor. Vandaar de naam triple-negatief.
Receptoren zijn eiwitten die betrokken zijn bij de groei van
borstkanker. Het zijn ook belangrijke aangrijpingspunten
voor effectieve behandelingen.
• Triple-negatieve borstkanker komt voor bij vijftien tot twintig
procent van alle borstkankerpatiënten.
• Triple-negatieve borstkanker komt relatief vaak voor bij jonge
vrouwen en bij Afro-Amerikaanse vrouwen.
• Twintig tot dertig procent van de patiënten met triplenegatieve borstkanker heeft een erfelijke aanleg.
• De tijdsspanne tussen het ontstaan van de kwaadaardige
tumor en het moment van uitzaaiingen is bij een triplenegatieve tumor korter dan bij andere vormen van borstkanker.
• Bij triple-negatieve borstkanker groeien de cellen vaak (niet
altijd) sneller dan bij andere vormen van borstkanker.
• Als triple-negatieve borstkanker uitzaait naar andere
organen, gebeurt dit vaak binnen een paar jaar, omdat de
cellen zo snel delen.
• De standaardbehandeling van triple-negatieve
borstkanker bestaat uit een operatie en, indien nodig,
chemotherapie en bestraling.
• Er loopt een aantal onderzoeken in Nederland om triplenegatieve borstkanker beter te begrijpen en daardoor
specifieker te kunnen behandelen.

‘De meeste vrouwen kunnen
na de behandeling voor triplenegatieve borstkanker in een
vroeg stadium hun leven weer
volledig oppakken‘ Patricia Prijatel
Na haar diagnose ‘triple-negatieve
borstkanker’ deed gezondheidsjournalist Patricia Prijatel wat elke
journalist zou doen: onderzoeken wat
bekend is over de ziekte. Door haar
blog ‘Positives about negatives’ is zij
met honderden vrouwen in contact
gekomen die met haar hun verhalen
deelden. Na haar herstel begon ze
met het schrijven van dit boek over
triple-negatieve borstkanker.

B-handeling

Oligo-studie – inzet van extra-sterke chemotherapie bij
HRD en uitzaaiingen
In de Oligo-studie (High Dose Chemotherapy in Oligo-metastatic Homologous Recombination Deficient Breast Cancer)
wordt hetzelfde principe gehanteerd als in de TNM-studie,
maar dan voor patiënten waarbij de borstkanker is teruggekomen met maximaal drie uitzaaiingen. Ook vrouwen met
een hormoongevoelige tumor kunnen meedoen als bij hen
sprake is van HRD. Vrouwen met een HER2-gevoelige tumor
en HRD kunnen niet meedoen.
De deelnemers worden eerst behandeld met drie kuren chemotherapie. Daarna krijgt de ene helft nog drie dezelfde kuren.
De andere helft krijgt hoge dosis chemotherapie met een
stamceltransplantatie. Na afloop worden de uitzaaiingen,
waar ze ook zitten, nabehandeld met bestraling en/of een
operatie. Wellicht kunnen die patiënten dan genezen. Deze
studie loopt momenteel alleen in het Antoni van Leeuwenhoek.
Triple-B-studie – standaard versus nieuwe therapie en
werking bevacizumab
In de Triple-B-studie worden bij vrouwen met uitgezaaide
triple-negatieve borstkanker twee behandelingen vergeleken. De eerste vergelijking is tussen een combinatie van carboplatine en cyclofosfamide (die specifiek aangrijpen op cellen die zichzelf niet kunnen repareren) of de huidige
standaardbehandeling met paclitaxel. Een tweede vergelijking moet voor beide behandelingen uitwijzen of het toevoegen van bevacizumab werkzaam is. Tumoren hebben
voedingsstoffen en zuurstof nodig om te kunnen groeien.
Deze worden aangevoerd via het bloed. Om verder te kunnen groeien heeft een tumor dus een steeds grotere toevoer
van bloed nodig. De vorming van nieuwe bloedvaten in een
tumor maakt dat mogelijk. Bevacizumab remt juist de vorming van nieuwe bloedvaten, zodat de tumor niet verder
kan groeien.
Een belangrijke vraag bij deze studie is of je van tevoren kunt
voorspellen welke behandeling je het beste bij welke patiënt
kunt geven. Als tumorcellen zichzelf niet kunnen repareren,
kan naar verwachting beter worden gekozen voor carboplatine en cyclofosfamide. Bij tumorcellen die dit wel kunnen,
zou paclitaxel beter kunnen zijn. De effectiviteit van bevacizumab kan worden voorspeld door in het bloed de concentratie van een bepaalde stof te meten die aanzet tot bloedvatgroei. Als deze concentratie hoog is, zou bevacizumab
moeten worden gegeven en als deze laag is niet. Deze studie wordt gecoördineerd door de Borstkanker Onderzoek
Groep in samenwerking met meerdere centra in Nederland.
PARP-remmers
Een aparte groep moleculen die al een tijdje wordt onderzocht, is de groep PARP-remmers (poly-adenosine-difosfaatribosepolymerase), een eiwit dat helpt om DNA-schade te
herstellen. Een PARP-remmer kan voorkomen dat de kankercel zichzelf repareert als deze door chemo- of radiotherapie
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is beschadigd. Vrouwen met erfelijke borstkanker lijken hier
voordeel van te hebben. Dit middel geeft relatief weinig bijwerkingen. Volgend jaar wordt een studie bij erfelijke borstkanker verwacht, waaronder de triple-negatieve variant.
Specifieke genen
Het Antoni van Leeuwenhoek, Erasmus Medisch Centrum en
UMC Utrecht zijn op zoek naar andere kenmerken van triplenegatieve borstkanker waarop de behandeling kan worden
gericht. Door 2000 genen in kleine stukjes tumorweefsel
(meestal weggehaald uit uitzaaiingen) te analyseren, hopen
zij te ontdekken welke genen specifiek actief zijn bij onder
meer triple-negatieve tumoren. Voor dit onderzoek worden
geen deelnemers gezocht.
Je behandelend arts kan aangeven of je in aanmerking
komt voor een van de bovenstaande onderzoeken.

Triple-negatief en dan?
Meer informatie kun je hier vinden:
• w ww.borstkanker.nl/triple_negatief
• B log van Monica (50), moeder van twee kinderen
die triple-negatieve borstkanker heeft. Zij noemt
het ‘Drie keer niks’. www.ikjesvanmoon.nl
• Boek “Surviving triple-negative breast cancer
– Hope, treatment and recovery”, Patricia Prijatel,
Oxford University Press, ISBN 0195387627
• O p www.lbbc.org kun je gratis de Engelstalige
“Guide to understanding triple negative breast
cancer” downloaden
• w ww.breastcancer.org/symptoms/diagnosis/trip_neg
• w ww.brca.nl over erfelijke borstkanker

Vraag bij je behandelcentrum hoeveel ervaring zij
hebben met triple-negatieve borstkanker en laat je
eventueel doorverwijzen naar een centrum met veel
ervaring met deze vorm van borstkanker.
Ook is het altijd goed om aan je eigen artsen
informatie te vragen over specifiek jouw tumor.

Heb jij triple-negatieve borstkanker?
Laat ons weten wat belangrijk is voor jou en wat
jouw ervaringen zijn. Mail naar schrieks@borstkanker.nl
(onderwerp: triple-negatief).
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‘Het komt
allemaal
goed’
Tekst: Esther Smid ~
Foto's: Zuster Oeachsi, Liobaklooster
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In 2003 kreeg Zuster Oeachsi (60) de diagnose
borstkanker. Ze is vooral blij en dankbaar dat ze
de kanker inmiddels al tien jaar mag overleven en
wil haar positieve verhaal met alle plezier delen
met de lezers van B. ‘Graag wil ik in jullie mooie
blad om te vertellen wat mij is overkomen.’

B-leven

Z

uster Oeachsi was 49 toen ze borstkanker
kreeg. ‘Ik voelde al een hele tijd een harde schijf
in mijn rechterborst. Misschien al wel een jaar.
Het deed geen pijn, maar langzamerhand werd
ik toch ongerust. Na een tijd van onzekerheid, aarzelen
en twijfelen vroeg ik mijn overste zuster Emmanuele
vanaf welke leeftijd het bevolkingsonderzoek voor
borstkanker plaatsvindt. Zuster Emmanuele vroeg of ik
ongerust was en toen ik dat bevestigde zei ze dat ik direct naar de huisarts moest gaan.’
Diagnose en behandeling
‘Mijn huisarts was heel stil toen hij mij onderzocht. Ik
dacht: dit is niet goed. Ik werd voor verder onderzoek
doorverwezen naar het ziekenhuis in Alkmaar. Mijn
huisarts stuurde me naar een vrouwelijke chirurg, die
tot kort daarvoor werkzaam was geweest in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Ik voelde me prettig
bij haar.’
De biopsie wees inderdaad uit dat zuster Oeachsi borstkanker had. ‘Ik voelde me lamgeslagen, verdoofd, ik
kon het niet geloven; ik voelde me immers niet ziek. Het
besef hoe ernstig het was, drong in het begin gewoon
niet tot me door. Ik had ook geen idee wat er met mij
ging gebeuren.
Mijn omgeving was geschokt; mijn vader, moeder,
broers en zussen hadden veel verdriet. Ik kreeg heel veel
steun van mijn overste Emmanuele en van zuster Karin.
Zij waren als een warme mantel om mij heen; zij troostten en bemoedigden mij met woorden waar ik kracht
uit putte. Ik voel me heel vertrouwd en verbonden met
hen. Ook kreeg ik veel steun van mijn huisarts en de
chirurg, in wie ik direct een groot vertrouwen had.’
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Zuster Oeachsi leeft al 42 jaar in het Liobaklooster in Egmond Binnen.

‘Overste Emmanuele
en zuster Karin waren
als een warme mantel
om mij heen’

>>
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B-leven

‘Ik ben intens
gelukkig met mijn
man, de kinderen en
de kleinkinderen’

‘Schildering gemaakt door onze kloostergemeenschap. Het stelt Mozes voor
in de woestijn, die op de rots slaat zodat het volk water te drinken krijgt.’

Zuster Oeachsi onderging een operatie waarbij de
borst volledig werd verwijderd. Een borstsparende
operatie was geen optie, daarvoor was de kanker al te
ver gevorderd. Tijdens de operatie bleken er uitzaaiingen in de lymfklieren te zitten, die daarom ook verwijderd werden. ‘Ik lag zes dagen in het ziekenhuis en kon
toen al weer heel wat aan. Ik dacht: vanaf nu ga ik
heerlijk opknappen! Ik twijfelde of ik nog wel nabehandeld wilde worden met een chemokuur, bestraling
en hormoontherapie.’
Mokerslag
Een maand na de operatie kreeg zuster Oeachsi echter
te horen dat ze ook uitzaaiingen had in haar longen.
Met deze verwoestende uitslag was er geen ruimte meer
voor haar twijfel over de nabehandeling. Er werd voor
haar beslist. ‘Mijn arts zei dat chemo en bestraling helemaal geen zin hadden. Ik kreeg hormoontherapie om
mijn leven de komende paar jaar nog van een zo goed
mogelijke kwaliteit te laten zijn. Verder konden ze niets
meer voor mij doen.’
‘Natuurlijk was het voor iedereen in mijn omgeving een
mokerslag, zeker voor mijn ouders, broers en zussen. Ik
besefte opeens heel bewust dat in de zustergemeenschap in Frankrijk waar ik zelf ook jaren geleefd heb,
twee zusters zijn overleden aan borstkanker. Ik vroeg
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mij vertwijfeld af of ik de volgende zou zijn. Toch hebben we allemaal samen onze moed verzameld om te
vechten tegen mijn uitzichtloze uitslag. Het geloof heeft
ons geholpen om te blijven zien dat ik het misschien
toch zou redden.’
Ik wil leven
‘Ik had hele gesprekken met God. Iedere dag zei ik dat
ik wilde leven en dat ik ervan overtuigd was dat Hij
deze ziekte niet wilde, maar dat ik me aan Hem overgaf.
Ik voelde me nog sterker in mijn geloof staan dan voordat ik ziek werd. Natuurlijk had ik ook momenten van
angst, twijfel en verdriet. Maar ik voelde me gedragen
door degenen die aan mij dachten, voor me baden en
kaarsjes voor me opstaken. Er waren heel veel lieve
mensen om mij heen, met wie ik me in gedachten verbonden voelde.
Toen ik op een dag een paar uur in een prachtige tuin
zat, herinnerde ik me alles wat er met mij gebeurd was:
de uitslagen, de operatie, de angst en het verdriet. Alles
wat ik had doorgemaakt, kwam weer boven. Toen
hoorde ik een stem, die zei: “Het komt allemaal goed.”’
Zuster Oeachsi begon met hormoontherapie; eerst slikte ze Arimidex, later stapte ze over op Tamoxifen.
Daarnaast schreef een homeopathisch arts haar een
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B-leven

‘Ik zeg tegen die tumor
dat hij bij me mag
blijven, maar vooral
niet mag gaan groeien.’

hele kuur van versterkingen voor. Na een half jaar ging
zuster Oeachsi terug naar het ziekenhuis om voor de
tweede keer longfoto’s te laten maken.
Onwaarschijnlijk
‘De chirurg die me de uitslag vertelde, straalde helemaal; de hormoontherapie was onwaarschijnlijk goed
aangeslagen. Op de eerste foto’s zagen mijn longen
zwart van de kanker. Maar op de tweede serie foto’s
waren mijn longen doorschijnend licht; er was niets
meer te zien van de uitzaaiingen! De radioloog kon niet
geloven dat die eerste foto’s ook van mij waren en de
chirurg zei dat ze zoiets nog nooit had meegemaakt.’
Later bleek bij verder onderzoek dat er toch nog een
kleine ingekapselde tumor te zien was op de scan. ‘Dat
plekje zit er nog steeds en ik ben er heel streng tegen’,
vertelt zuster Oeachsi. ‘Ik zeg tegen die tumor dat hij bij
me mag blijven, maar vooral niet mag gaan groeien.’
‘Ik was overgelukkig en al mijn zusters en broeders,
mijn ouders, broers en zussen met mij. In de periode
die volgde, had ik veel behoefte om aan lotgenoten te
vertellen wat er met mij gebeurd was en ze te bemoedigen in hun situatie. Er kwamen steeds meer kankerpatiënten op mijn weg, onder andere door mijn werk in
ons gastenhuis. Ik had de mogelijkheid hen te troosten
en te helpen.’
Dankbaar
Zolang ze leeft, zal zuster Oeachsi hormoonpillen moeten blijven gebruiken. ‘Inmiddels slik ik Tamoxifen.
Ook ga ik elke drie maanden op controle bij mijn oncoloog. Soms wordt de tumor in mijn longen iets kleiner
of iets groter, dat maakt mij altijd erg onrustig. Maar
dit jaar ben ik 60 geworden en ik mag nog steeds in
grote dankbaarheid verder leven!’

Het motto van
zuster Oeachsi
Ik wil leven!

De raad van zuster Oeachsi
Blijf hoe dan ook hoop houden voor
de toekomst, want zonder hoop is het
gevecht heel zwaar.

Het ritueel van
zuster Oeachsi

Zuster Oeachsi stuurde
een mooi pakketje op naar
de redactie van B, met een
keuze aan foto's en de
kaart op pagina 38.

Ik bid verschillende keren per dag en leef
in grote dankbaarheid. In mijn gebed
dank ik God en alle lieve mensen om mij
heen, ook alle artsen en verpleegkundigen
die mij zo fantastisch behandeld en
opgevangen hebben.

Zuster Oeachsi (60) leeft al 42 jaar
in het Liobaklooster in Egmond
Binnen. Zij vindt haar vreugde in het

‘Ik geef de borstkankerzorg een dikke 10! De artsen en
verpleegkundigen hebben veel voor mij gedaan en ze
doen nog steeds hun best voor veel andere patiënten met
kanker. Ik ben mijn chirurg dankbaar voor de operatie
en mijn oncoloog omdat hij mij de goede hormoontherapie heeft gegeven. Ik draag ze in mijn gebed. Er is zoveel
zorg en medeleven voor borstkankerpatiënten; ik heb
daar veel aan gehad. Daarom ben ik lid geworden van
Borstkankervereniging Nederland; omdat BVN haar
best doet voor nog betere borstkankerzorg.’
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kloosterleven, in het gebed en in de
gemeenschappelijke ambachten van de
kloostergemeenschap, zoals mozaïeken
maken, batikken en muziek maken. Haar
kloosternaam, die zij ontving bij haar
intrede, betekent oase. Dat is wat zij
graag wil zijn voor haar medezusters en
broeder en alle mensen die zij op haar
weg ontmoet.
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B-last

7

vragen over
DNA-onderzoek

1. Wanneer kom je in aanmerking voor
een verwijzing naar het klinisch
genetisch spreekuur?
‘Als je voor je veertigste aan één kant borstkanker hebt gekregen, of onder de vijftig jaar
in beide borsten. Ook als er eierstokkanker bij
jezelf of een familielid is geconstateerd, is er
reden voor een verwijzing. En als borst- en/of
eierstokkanker meerdere keren in de familie
voorkomt, ook als je zelf niet ziek bent. Dat
geldt ook als een mannelijk familielid borstkanker óf voor zijn zestigste prostaatkanker
heeft gehad. Als je ongerust bent of twijfelt,
betrek je arts er dan bij.’
2. Moet ik mijn familie hierin betrekken?
’Erfelijkheidsonderzoek kan het beste worden
gestart bij degene die borstkanker of eierstokkanker heeft gehad. Als je zelf gezond
bent en er nog geen DNA-onderzoek is gedaan in je familie, kun je aan een familielid
dat borstkanker heeft of heeft gehad, vragen
of zij/hij met de arts al eens over erfelijkheid
heeft gepraat. Als dit geen optie is, kun je zelf
een afspraak maken via je huisarts. Als er bij
jou een mutatie wordt gevonden, maakt de
klinisch geneticus een familiebrief die je aan
je familieleden kunt geven.’
3. Waar kan ik DNA-onderzoek laten doen?
‘In Nederland zijn negen klinisch genetische
afdelingen. Deze zitten in alle universitaire
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Draagsters van de BRCA1- en BRCA2genmutatie hebben zestig tot tachtig
procent kans op borstkanker. Ook de
kans op eierstokkanker is voor beide
groepen verhoogd. DNA-onderzoek is
de enige manier om met zekerheid vast
te stellen of er sprake is van zo’n
erfelijke verandering in de genen.
Klinisch geneticus Marleen Kets van het
Radboudumc geeft antwoord op vragen
over DNA-onderzoek.
Tekst: Deborah Ligtenberg

medische centra en in het Antoni van Leeuwenhoek. Vaak hebben zij ook spreekuur in
andere ziekenhuizen. Je hoeft niet per se
naar het ziekenhuis waar andere familieleden zich hebben laten testen.’
4. Wordt DNA-onderzoek vergoed?
‘De zorgverzekering dekt de kosten volledig.
Wel vindt er verrekening met het eigen
risico plaats.’
5. Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?
’Bij het maken van een stamboom wordt in
kaart gebracht hoe vaak en op welke leeftijd
er borst- en/of eierstokkanker voorkomt in de
familie. Als er voldoende aanleiding is voor

Meer informatie
• www.brca.nl – van BVN met veel informatie
over erfelijke borst- en eierstokkanker
• www.b-bewust.nl – van BVN met o.a. de
kwaliteitswijzers Erfelijkheid en Borstkanker én
een checklist en filmpje over erfelijke borst- en
eierstokkanker waarmee je je gesprekken in
het ziekenhuis goed kunt voorbereiden
• www.vkgn.org – van de Vereniging voor
Klinische Genetica Nederland met o.a. de
brochure “Hoe informeer ik mijn familie bij
erfelijke of familiaire aanleg voor kanker?”
• www.erfelijkekanker.nl – website van het
Radboudumc, met een verwijstest die je
samen met je arts kunt invullen

DNA-onderzoek, kan er indien gewenst bloed
worden afgenomen. Uit het bloed wordt het
DNA gehaald, waarbij de codes van de genen BRCA1 en -2 worden nagekeken. Bij een
verandering wordt gekeken of deze de functie van het gen verstoort. Als dit zo is, is de erfelijke aanleg, de mutatie vastgesteld. De uitslag krijg je na vier tot zes weken.’
6. Hoe gaat het verder als er een mutatie
wordt gevonden?
‘Na het uitslaggesprek volgen er verwijzingen
naar andere specialisten en ga je met je behandelend arts in gesprek over de opties:
controleadviezen of risicoverminderende
operaties. Een gespecialiseerde maatschappelijk werker of psycholoog van de poli klinische genetica bijvoorbeeld kan helpen bij het
nemen van een weloverwogen besluit.’
7. En als er geen mutatie is gevonden?
’Als er bij een familielid wel een verandering
van het BRCA-gen is gevonden en bij jou niet,
weet je dat je niet erfelijk belast bent. De verandering zit in een familie namelijk altijd op
dezelfde plek in het gen. Als er geen mutatie
in je familie wordt gevonden, kan het zijn dat
andere erfelijke factoren dan de genen BRCA1
en -2 een rol spelen. In dat geval kunnen de
vrouwelijke familieleden het advies krijgen
om zich vanaf hun 35e of 40e regelmatig te
laten controleren op borstkanker.’
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De naakte waarheid

‘De spiegel vertelt
het verhaal van
mijn ziekte’
Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto: Robin de Puy

Felicia Stoffelsen
Leeftijd: 40
Borstkanker: in 2004
Behandeling: operatie gevolgd door
bestraling en chemotherapie en in
2007 een dubbele borstreconstructie.
Extra: Felicia is na haar behandeling
bevallen van een gezonde zoon, die
nu bijna negen is.

Borstkanker laat zijn sporen achter, van binnen en van buiten. Vrouwen en
mannen vertellen zonder opsmuk over de nieuwe relatie met hun lichaam.
‘Ik werk in de gehandicaptenzorg en was op
mijn werk in mijn borst geknepen. Vanwege
een kneuzing ging ik dus naar de dokter.
Toen bleek er ook een tumor te zitten. Dat
was in 2004, ik was tien weken zwanger. Het
eerste advies van de artsen was abortus.
Mijn man en ik vonden dat echt geen optie.
Maar wachten met de behandeling tot na de
bevalling kon ook niet. We hebben een second opinion gevraagd. In Nijmegen hadden
ze ervaring met behandeling van borstkanker tijdens de zwangerschap. Ik werd geopereerd, kreeg bestraling en chemotherapie.
Een maand na de laatste chemo ben ik bevallen. Mijn zoon had een bos blond haar bij
de geboorte terwijl ik nog kaal was van de
chemo. Toen dacht ik: “Het gaat wel goed
met je”.’
Incasseren
‘Nadat ik had gehoord dat ik een mutatie van
het BRCA1-gen had, wist ik dat ik ook mijn gezonde borst zou laten weghalen en dat ik
een reconstructie met eigen weefsel wilde.
Niet alleen vanwege het natuurlijke gevoel,
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maar ook omdat het advies toen, in 2007,
nog was de implantaten iedere vijf jaar te
vervangen. Dat wilde ik zeker niet. Helemáál
plat worden kwam niet eens in me op. Voor
de dubbele DIEP-flap moest ik eerst twintig
kilo afvallen en aan mijn conditie werken. De
operatie duurde ruim twaalf uur. De directe
gevolgen van de narcose en de pijn vielen
me mee, maar de eerste twee maanden
moest ik incasseren – fysiek en mentaal. Ik
zat onder de littekens, kon niet tillen en alleen maar voorovergebogen lopen. En zo’n
jong gezin vraagt ondanks alles veel van je!’
Opluchting
‘De eerste dag na de operatie heb ik het resultaat bekeken, samen met mijn man. Wat
er toen met mij gebeurde… Een gelukzalig
gevoel ging door me heen: ik had weer een
decolleté! Toen pas werd me duidelijk hoe ik
toch onbewust met die borsten bezig was
geweest. Ik voelde ook bevrijding dat ik er
geen rekening meer mee hoefde te houden,
bijvoorbeeld als ik voorover buig.
Ik kan nu zelfs een bikini aan zonder dat ie-

mand het ziet. Het litteken op mijn buik zit
heel laag. En spaghettibandjes kunnen gewoon. Mijn plastisch chirurg zegt altijd: “Je
bent gewoon heel goed gelukt!” Ik sta af en
toe model bij informatieavonden van hem
om anderen te helpen en om er zelf nog eens
bij stil te staan. Het kan dan wel lang geleden
zijn, maar zelf blijf ik in de spiegel altijd het
verhaal van mijn ziekte zien. Ik kan het niet
niet zien. Daarom is het voor mij fijn om af en
toe te horen: “Joh, wat zie je er goed uit”.’
Grootste wens
‘Het is heel mooi geworden en ik ben er trots
op, maar natuurlijk kom ik mezelf tegen en
heb ik mijn beperkingen. Ik kan fysiek niet zoveel aan als ik zou willen. Ik heb geen gevoel
in mijn borsten, dat is soms lastig. Maar ik
heb iets met mijn man dat niet veel mensen
hebben; we zijn nu meer dan alleen getrouwd. Ik hoop niet dat ik weer ziek word,
maar ik ben er niet bang voor. Toen de tumor
is ontdekt, wist ik niet of ik mijn kinderen zou
zien opgroeien. Sindsdien is dat mijn allergrootste wens.’
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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 Nederland
die je op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen 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
≥w
 ww.borstkanker.nl
voor meer informatie over borstkanker, onder meer
een borstkanker-woordenboek, uitleg over
behandelingen en ervaringsverhalen
≥w
 ww.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 lotgenoot. De
geschoolde leden van het serviceteam zijn
ervaringsdeskundig en helpen je graag verder.
BVN beantwoordt in principe geen medische vragen,
daarvoor verwijzen we je naar je behandelaar,
huisarts of KWF Kanker Infolijn T (0800) 022 66 22.
≥ 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 onderwerpen 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 informatie 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
Borstkankervereniging Nederland werkt samen met en
wordt gefinancierd door:
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SYLVIA GEEFT KLEUR
AAN HAAR LEVEN EN
DAT VAN ANDEREN

Tekst: Ulrike Schmidt
Foto: Eline Hensen

De vrouwen kennen elkaar van het
‘Hema-ontbijtclubje’. Wat vorig jaar begon met twee vriendinnen dijt steeds
meer uit. Wie kan en zin heeft, die komt.
Het is typisch een initiatief van Sylvia. Enthousiast en verbindend.
‘Nou, dan kun je in ieder geval bij de Hemaclub komen’, zei Sylvia tegen Marjolein toen zij
niet meer elke dag naar haar werk hoefde
omdat ze boventallig werd. Marjolein: ‘Ik ga nu
sinds enkele weken mee en de club breidt zich
steeds verder uit.’ Ongeveer zoals bij Marjolein
ging het ook bij de andere zeven. De motor, de
verbindende factor, de ‘straatmoeder’ – zo
noemen de vriendinnen Sylvia. Het gaat als
vanzelf. Sylvia maakt het voor anderen gemakkelijk met haar om te gaan. Haar ziekte
staat daarbij nooit op de voorgrond.
Onbevangen geven en nemen
‘Syl is zorgzaam en attent voor anderen’, aldus Rita. Anna heeft het zelf ervaren: ‘Sylvia

(V.l.n.r.) Anna Wiersma – goede vriendin, die ook regelmatig meegaat naar de
dokter • Marjolein Roggen – buurvrouw sinds 1994 • Rita From – wandelvriendin •
Rixt Zuidema – woont schuin tegenover • Carla van Hal – buurvrouw en
aanschuifadres • Sylvia • Marielle Mastenbroek – aanschuifadres, mag uit bed
gebeld worden (Staand erachter v.l.n.r.) Dorothee Nijland – masseert iedere
week Sylvia’s voeten en heeft haar vorig jaar gefotografeerd • Ineke Metz – woont
verderop in de straat, Sylvia schildert in haar atelier

heeft me een enorme duw in de rug gegeven
door voor mijn verjaardag afgelopen mei
een boekje met mijn gedichten uit te geven.’
En ook het voorbeeld van Carla is een toonbeeld van Sylvia: ‘Ze werd 55 en wilde geen
cadeau, maar leuke dingen met ons doen:
naar de markt, samen wandelen.’ Ineke geniet van Sylvia's gave om zichzelf en anderen
blij te maken. ‘Van alle buren was vooral Sylvia enthousiast over mijn schildersatelier.
Met haar schort vast aan stond ze voor de
deur. Nu is het Sylvia die mijn gasten in de
werkplaats enthousiasmeert.’ Maar zelf geniet ze ook van aandacht. Dorothee: ‘Ik masseer iedere week Sylvia’s voeten. Het is fijn,
het geeft rust én het is goed tegen de bijwerkingen van de behandelingen.’
Vriendschappen onderhouden
Sylvia's talent voor vriendschappen heeft te
maken met de aandacht die ze anderen
geeft. Volgens Marielle is daar nog een reden voor: ‘Bij Sylvia hoef je nooit om de hete

brij heen te draaien.’ Marielle: ‘Wij zijn op
latere leeftijd nog gaan studeren. Samen
met Anna doken we iedere vrijdag de kroeg
in. Dat we na al die tijd nog steeds vrienden
zijn, zegt iets over de kwaliteit van de
vriendschap.’ Overbuurvrouw Rixt heeft ook
nog een prachtig verhaal: ‘Het leukste dat
we de afgelopen tijd met Sylvia hebben gedaan, was de nieuwe inrichting van haar
gezellige huisje. Toen zij opnieuw met
borstkanker werd geconfronteerd, heeft
Sylvia haar huis van top tot teen laten opknappen. Daarna moesten alle oude en
nieuwe spullen hun plek krijgen. Die klus
was te zwaar voor Sylvia. Onder haar supervisie hebben we met een paar ‘vrijwilligers’ dozen uitgepakt, borden afgewassen
en kasten ingeruimd. En daarna heerlijk
geluncht, overgoten met een fles wijn.
Sylvia was bekaf, maar straalde.’

zie ook omslag voor en pagina 16

